
Caribisch Carnaval
27 februari t/m 03 maart

BSO De Batavieren

Hallo allemaal,

Dans, zing en wees vrolijk want het is Caribisch carnaval! Met dit thema
wordt het natuurlijk één groot feest op de BSO! Alles wat bij Caribisch
carnaval hoort staat deze week in de planning. We maken maskers,
sambaballen, confetti rijst en timmeren zelfs onze eigen praalwagen. Ook
hebben we leuke spellen, we gooien de heupen los bij het sambaballen
werpen én tijdens het dansen. Want bij Caribisch carnaval hoort het vrolijke
dansen, de optochten, het verkleden en gewoon lekker genieten! Kom ook
en geniet met ons mee! 

Feestelijke groetjes van het BSO team

Maandag 27 februari
Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke
muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en behanglijm
en smeren maar!

Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij
raden welk muziekinstrument je bent?

Uitstapje
Handjes wapperen en gooien maar... we gaan bowlen!!!

Dinsdag 28 februari
Caribische confetti rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje: Caribische
confetti rijst. Klinkt al leuk toch? Het is ook nog eens super lekker.

Ballonnenpret!
Met ballonnen is het altijd feest! Op een verjaardag of zelfs met
carnaval. Er is altijd wel een goed moment voor een ballon! Maar
ballonnen zijn niet alleen leuk om naar te kijken! Je kunt er ook
heerlijk mee spelen.
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Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel
mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de vrije loop
laten!

Woensdag 1 maart
Pink power smoothie
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je proeven!

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van
deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt 'ie
bovendien ook nog prachtige geluidjes.

Flessentrefbal op kleur
Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Speel nu trefbal met allerlei
verschillende kleurtjes.

Donderdag 2 maart
Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken,
bijvoorbeeld een ganzá. Een ganzá is een metalen schudbus
gevuld met rijst of bonen. Je hoort de ganzá in allerlei Braziliaanse
muziekstijlen terug, bijvoorbeeld in de ciranda en de coco. Wij
maken onze eigen ganzá shaker!

Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle
bloemen, planten, struiken, grassprieten, takken en noem maar
op...wij zien het als kunst!

Caribisch carnaval - dansen maar!
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met
z'n allen een feestje van!

Vrijdag 3 maart
Clownscupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens
maken we er clowns van. Te grappig om op te eten?
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Caribisch dramaspel
Wat een emoties komen er te pas bij het vieren van carnaval.. Wij maken er een drama-
oefening van! Door het gebruik van onze geschminkte gezichten kunnen we laten zien
welke emotie op welke plek in het voorgelezen verhaal hoort. Doe je mee?

Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in
carnavalsstijl, doe mee!
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Chill, relax en leun maar eens goed achterover; stap aan boord van de
Ontstress Express en gooi alle drukte deze week eventjes overboord!

De trein vertrekt en maakt een ontspannende reis vol met activiteiten waar
je vast en zeker nieuwe energie van krijgt! Opgeladen arriveer je op het
eindstation, klaar om er weer tegenaan te gaan.

Kom helemaal bij tijdens het maken van een Mini ‘Zen’ tuin, plof neer voor
een heerlijke Movie middag, ontstress met het maken van Stressballen
en ga aan de slag met verkwikkende Winteryoga. Leer hoe je kunt
Boomknuffelen en schenk een lekker kopje thee in tijdens de High tea
party.
Wij wensen jullie een week toe vol rustgevende activiteiten die je batterij
weer helemaal opladen!
We gaan express ontstressen in de Ontstress Express!

Zonnegroet van het BSO-team

Maandag 6 maart
Dromenvangers
Gebruik je fantasie om je eigen dromenvanger te maken! Waar
zou jij hem op willen hangen?

Natuurlijke oliën maken
We gaan aan de slag om zelf de heerlijkste oliën maken. Er zijn
namelijk verschillende manieren om dit op een natuurlijke manier
te maken.

Winteryoga
We gaan lekker ontspannen tijdens deze winteryoga. Yoga met
een winters tintje: genieten!

Dinsdag 7 maart
Mini 'Zen' tuin
Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is
deze activiteit echt iets voor jou! We maken met de groep een
mini tuin!
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Natuurlijke windgong
We combineren de natuur met onze creativiteit en zo zorgen we
voor vrolijk geluid. Als het een beetje waait, maakt de natuur zelf
de muziek!

Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de
chill-stand en kijken samen naar een leuke film.

Woensdag 8 maart
Zentangle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen
(rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen). Die kleur je vervolgens in:
heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

De trein die rijdt op wielen
Het liedje 'De trein die rijdt op wielen' wordt afgespeeld en de
kinderen maken treinbewegingen. Als de conducteur langskomt
knipt hij de kaartjes door, daarna gaat de trein weer verder!

Donderdag 9 maart
Voorwerpen mandala
Buiten of binnen, met speelgoed, schoenen of ander materiaal, het
maakt niet uit wat we gebruiken maar we maken een prachtig
kunstwerk in de vorm van een mandala. Weet je nog niet wat dat
is? Kom dan zeker meedoen.

Bruisende Ballen
Veel producten die we in de winkel kopen bestaan uit een mengsel
van verschillende stoffen. Al die stoffen, die we ingrediënten
noemen, hebben een functie. Dat zie je als je zelf een bruisbal
gaat maken.

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de heerlijkste gezichtsmaskers, gemaakt
van.. eten! Wat dacht je van een masker van avocado met honing
of cacaopoeder met zeezout?

Vrijdag 10 maart
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Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker zacht. Als je stress hebt werkt
het rustgevend. Doe je mee?

Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en flexibiliteit. Deze serie
yoga-oefeningen met het thema natuur past hier helemaal bij.

 


