
Van Noordpool tot

Zuidpool -

Hagedissen/Vossen

Zonnewijzer BSO

Hallo lieve Hagedissen en Vossen,

Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien

denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat!

Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Die kunnen prima tegen de kou!

Bouw een iglo, kook lekker winter hapjes of maak je eigen sneeuwpop... wat een

winterpret!.

Zin in iets actiefs? Doe dan mee met de winter ijs games en speel mee met Pas op

voor de ijsbeer! of met Sneeuwpop gooien! Hoe dit allemaal in zijn werk gaat

ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!

Warme winterse groeten van het BSO team,

Meryem, Eva, Ilse, Maxime, Hennie en Laura

Maandag 21 december

Bouw een iglo
Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden

nu alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er

eentje van suikerklontjes.

Interne aanbieder: workshop schminken
Onze collega Sandra van de Put leert de kinderen de

basisbeginselen van het schminken. Kinderen mogen bij elkaar

oefenen en Sandra geeft tips en advies.

Dinsdag 22 december

Sneeuwpop van een terracotta potje
Het is winter, buiten is het koud. Tijd om lekker te knutselen!

Van een terracotta potje kan je een grappige sneeuwpop maken.

Hoe komt jouw sneeuwpop eruit te zien?

Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie

komt als eerst over de �nish?
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Woensdag 23 december

Glitterende ijspegels!
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er

betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Eetbare pinguïns
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook

dat je zelf pinguïns kunt maken die je op kunt eten? We gaan er

mee aan de slag!

Donderdag 24 december

Wegens Kerstavond zijn we om 16.00 u. gesloten

Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier.

We schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat

een winterpret!

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk

Kerstfeest!
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Maandag 28 december

Wintermuts
Een stevige warme wollen muts is heerlijk in de winter. Deze koop je niet kant en klaar in

de winkel maar mag je zelf ontwerpen.

Sneeuwpop gooien
Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak een 'sneeuwbal' en mik

nauwkeurig op de sneeuwpop toren!

Dinsdag 29 december

Sneeuwpop van watten
Kun jij met watten een sneeuwpop knutselen? Dat is een precies werkje!

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan de kinderen. Dansen jullie

mee?!

Woensdag 30 december

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de winter. Spannend

hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het poolgebied geen gebrek. In dit

tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de

ijsbeer er eentje te pakken?

Donderdag 31 december

Vandaag zijn we vanaf 16.00 u. gesloten!

Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo mooi met al die prachtige

kleuren? In het midden van de nacht knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit

spektakel maar eens zelf!
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Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsdag: vandaag zijn wij gesloten. Gelukkig nieuwjaar!
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