
BSO Matilo Ontdek Japan - 1 week
(herfstvakantie)
21 tot en met 25 oktober

Hallo allemaal,

Heb je wel eens sushi gehad? Of wel eens ninja's gezien?
Allebei zijn ze typisch Japans. We wanen ons helemaal in
Japan tijdens het eten van sushi maar ook tijdens het
oefenen voor Japanse krijger of bij het maken van Geisha
blikjes. Ehm, wat voor blikjes? Nou dat kom je vanzelf te
zien op de BSO, kom daarom ook! En heb je een kimono
(een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk mee om een
dagje aan te doen! 

Groetjes van het team van de BSO

Maandag 21 oktober
Creatief 8+: Koi Karpers maken
Vandaag vieren wij net als in Japan de
jongensdag. Het is dan gebruikelijk om
hetzelfde aantal koi karpers buiten te
hangen als er in het huis wonen. Wij maken
onze eigen koi karpers!

Natuur 4-12 jaar: Mini 'Zen' tuin maken
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! 

Spel 8+: Chopstick game
Als je dit Japanse spelletje eenmaal kent
raak je er heel snel verslaafd aan. Je kunt
het namelijk overal spelen. Het wordt ook
wel vingerschaken of zwaarden genoemd...
ben je al benieuwd? 

Spel 4-7 jaar: Japans memory spel
We spelen een Japans memory spel, heb jij
de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je
nog een keer! 

Dinsdag 22 oktober
Creatief 4-7 jaar: Bloesem Bomen
Een boom vol met bloesemknopjes maken
we vandaag door eens flink te blazen. Neem
een rietje, wat verf en papier en blaas de
mooiste takken. 

Creatief 4-7 jaar: Ninjas van toiletrollen
Zo eenvoudig maar zo cool! Van simpele
toiletrolletjes maken we coole ninja's!

Eten en drinken 4-12 jaar: Wafel sushi
Lekker sushi! Maar dan nu op een hele
andere manier! Kom ook je eigen sushi
maken!

Sport en spel 8+: Kimonos en Sushi -
Speurtocht Japan
Leer over de Japanse cultuur en volbreng de
opdracht. 
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Donderdag 24 oktober
Creatief 8+: Geisha blikje schilderen
Een Geisha is een oosterse vrouw. Het is
best een project, Geisha's maken van een
blikje, maar vooral heel leuk om te doen.
Verven maar!

Eten en drinken 4-12 jaar: Japanse
komkommer salade
'Sunomono' wordt deze salade ook wel
genoemd. Hij is heerlijk zoet: deze moet je
geproefd hebben!

Natuur 4-12 jaar: Natuurlijke mandala
maken
Mandala betekent cirkel. Door het tekenen
van mandalas word je creatief gestimuleerd
en het werkt rustgevend. Voor het maken
van mandala's kun je gebruik maken van
verschillende materialen en technieken.
Vandaag maken we er eentje van materiaal
die we vinden in de natuur.

Sport en spel 4-12 jaar: Word een Japanse
krijger!
Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit
het met jouw reactievermogen, snelheid en
tactiek? Heb jij de kracht en de souplesse
van een samoerai strijder? Doe mee aan
deze tests en ontdek wat je kan.


