
De Muziekfabriek bij de

Uilen

Zonnewijzer BSO

Hoi Uilen!

Deze week hebben jullie voorjaarsvakantie en mogen jullie weer de hele dag naar

de bso komen. Er staan jullie weer leuke dingen te wachten, zoals een hip hop

dansles en een gezellige bingo ochtend!

Groetjes Erika, Debbie en Danielle

Maandag 27 februari

Externe aanbieder: dansworkshop Hip Hop.
Jullie dansen altijd graag op de tafel. Nu mag dat maar heel

soms van ons. Maar wij hadden wel een goed idee! Vandaag

komt dans leraar Mill ons Hip Hop leren dansen. Wie durft er

een dansje te wagen?

Pasta Bolognese
Na een drukke ochtend hebben jullie natuurlijk hongerige

buikjes. En wie lust er nou geen pasta! Lekker met saus en kaas.

Hoe maak je dit dan precies? Weten jullie dit? Met elkaar gaan

we deze pasta maken. En natuurlijk is er ook brood voor degene

die de pasta toch niet zo lekker vinden.

We eten vandaag pasta / brood.

Dinsdag 28 februari

Bingo
Vandaag spelen wij bingo. Maar om in het thema te blijven

draaien we tussendoor een leuk dans nummertje... Zo kunnen

de zenuwen voor de bingo weer even losgelaten worden... Wie

heeft er het eerste bingo?

Stoepranden
Kennen jullie het spel van vroeger? Stoepranden was vroeger

een populair spel voor kinderen die op straat speelden. Vandaag

gaan wij dat doen.

Vandaag eten wij brood.
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Woensdag 1 maart

Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen ? Gaan jullie mee dansen op de matten ? Neem je

ZWEMSPULLEN, HANDDOEK en FIETS mee.

Film middag
Na het intensieve en leuke zwemmen gaan we een �lm kijken.

Vandaag eten we brood

Donderdag 2 maart

The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het

andere team dat jij het bent? Neem vandaag je eigen kostuum

mee en vertel aan niemand welk kostuum van jouw is.

Maak je instrument!
4-12 jaar

Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt

maken?! Wat dacht je een pan�uit van rietjes? Of een blikken

banjo?! Op deze manier knutsel je zo een heel orkest bij elkaar!

We eten vandaag brood.

Vrijdag 3 maart

Tropical disco
Kom in je meest tropische out�t! We gaan er een swingend

feestje van maken!

Gitaarsleutelhanger
8-12 jaar

Ben jij een echte Rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk

niet in je collectie ontbreken. Gemaakt van een sappak!

We eten vandaag brood bij de lunch
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