
Van Noordpool tot

Zuidpool - Orka's en

Pinguïns

Spetters BSO

Hallo allemaal,

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!

Warme winterse groeten van het BSO team,

Laura, Babette, Farah en Dionne

Maandag 21 december

Kersthangers
Oh denneboom... Wat zijn je takken wonderschoon! Maar er

miste naast alle prachtige ballen, sterren en kerstspecials nog

één item: een zelfgemaakte kersthanger. Aan de slag!

Het grote Kerst ren- en zoekspel
Weet je alles over Kerst? In dit spel zitten enorm simpele en

mega moeilijke vragen! Het gaat niet alleen om veel weten, maar

ook om snel zijn.

Lunch
Vandaag eten we bij de lunch een pistoletje gezond!

Dinsdag 22 december

Interne aanbieder: Kaarsen maken
Altijd al je eigen kaars willen maken? Vandaag kan het.

Pedagogisch medewerker Michelle komt vandaag kaarsen met

ons maken.

Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien zijn deze sneeuwpoppen-pizza's. Naast het

feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze ook nog eens mega lekker!

Lunch
Vandaag eten we de sneeuwpop-pizza's bij de lunch. Als je meer trek

hebt kan je nog een boterham eten.
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Woensdag 23 december

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

komt als eerst over de �nish?

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch.

Donderdag 24 december

Kerstavond, vandaag zijn tot 16.00 uur open. Fijne

Kerstavond!

Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen

gedraaid! Dat betekent: extra spanning! Weet jij de artiest en de

titel van het nummer dat voorbij komt?

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme

chocolademelk om op te warmen. Vandaag proberen we een

gezonde variant.

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch.

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag. Vandaag zijn wij gesloten. Fijne

Kerstdagen!
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Maandag 28 december

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

mee?!

Bananensneeuwpop op een stokje
Hoe maak je van een banaan een sneeuwpop? Met een satéprikker, een mesje en nog een

paar stukjes andere eetbare dingen krijgen wij het wel voor elkaar. Een sneeuwpop op een

stokje!

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch.

Dinsdag 29 december

Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze

smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.

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?

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch!

Woensdag 30 december

Het winterse reactiespel
Er roept iemand: "We bouwen een sneeuwpop!" en plotseling bibbert iemand anders

van de kou. We spelen een grappig spel waarbij we reageren op elkaar.

Smeltende sneeuwpop
We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar

beneden te halen. Klinkt een beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

Lunch
Vandaag gaan we lekker tosti's maken als middageten!
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Donderdag 31 december

Oudjaarsavond. Vandaag zijn we tot 16.00 uur open. Fijne jaarwisseling!

Papieren pooldieren
Heb jij nog oude tijdschriften of kranten liggen? Neem ze mee! We maken hier pooldieren

van. Wat maak jij? Een ijsbeer of misschien een sneeuwuil?

Noord- en Zuidpool : Waar of Niet Waar?
Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzamelt de meeste goede antwoorden?

Lunch
Vandaag eten we een heerlijke pannenkoeken. Zo gaan we feestelijk het nieuwe jaar in!

Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsdag: vandaag zijn we gesloten. Namens de BSO wensen we jullie een

gelukkig 2021 toe!
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