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Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

Wat �jn dat we de vakantie weer op de BSO kunnen "vieren"! Ook deze vakantie
hebben wij activiteiten in het thema fantasie. Zo spelen we onder andere een Harry
Potter quiz, maken we een dromenvanger of gips-masker en doen we proefjes met
illusies.

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor
gemaakt! Kijk snel in de planning wat we nog meer bedacht hebben!

Groetjes van Daniëlle en Ilonka

Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
Vandaag zijn wij gesloten in verband met Hemelvaart.

Vrijdag 22 mei
Harry Potter en de geheime code
Zwadderich, Griffoendor, Ravenklauw en Huffelpuf; allemaal
namen uit de Harry Potter boeken. In dit spannende spel gaan
we op zoek naar de geheime code van Harry Potter.
In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op school
samen met zijn vrienden Ron Wemel en Hermelien Griffel. Maak
van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en zijn vrienden.

Maandag 25 mei
Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige �guren. Vandaag gaan
we een eigen Mandala maken met natuurlijke materialen!
Mandala kleuren
Het woord Mandala komt uit het Sanskriet en betekent “heilige
cirkel”. Een mandala maken brengt rust, harmonie en
evenwicht. Maak er eentje helemaal zelf of kleur een kleurplaat.
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Dinsdag 26 mei
Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen
hebben ontwikkeld en laten je zien hoe je brein je voor de gek
houdt. We gaan verschillende optische illusies bekijken.
Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht,
water en vuur in zich maar jij mag je eigen fantasie gebruiken
om er eentje te maken.

Woensdag 27 mei
Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een
mooie vin in te kleuren maakt iedereen iets anders. Waar zwem
jij straks naartoe?
Naar de speeltuin
Trek maar kleding aan die vies mag worden, want we gaan
klimmen, klauteren en spelen in een speeltuin in de buurt.

Donderdag 28 mei
Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de �lm. Nu
maken we regenboog popcorn; vrolijk én lekker!
Gips maskers maken
We maken gipsmaskers van gipsverband. We laten het goed
drogen en kunnen het masker daarna versieren!

Vrijdag 29 mei
Maak je eigen vlog!
Vloggen is vet! We gaan zelf een Vlog maken. Bedenk alleen of
met een groepje een leuk onderwerp en �lmen maar!
Pannenkoeken bakken
Vandaag bakken we onze eigen pannenkoeken. Dat wordt
smullen!
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