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BSO De Watergeuzen

Hallo allemaal,

We gaan op een fleurige reis naar de Caribische eilanden, geuren en
smaken tijdens deze knal gekke Carnaval parade!

Bouw een mini achtbaan en beleef de Carnaval Experience. Ontdek alle
kleuren van de regenboog, en dans je helemaal los op verschillende
culturele muziek! We verwennen onszelf daarbij met heerlijk Caribische
confetti rijst.

Kleurrijke groetjes van het BSO team

Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet
coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje om weg te
geven!

Caribische confetti rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje:
Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk toch? Het is ook
nog eens heel erg lekker!

Zonder ballonnen, geen feest!
De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder
ballonnen kan er natuurlijk geen feest zijn. Hulp
gezocht!
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Dinsdag 28 februari
Ballonnenpomp
Zonder onze eigen adem of een pomp te gebruiken
blazen we een ballon op! Hiervoor gebruiken we wel een
paar mysterieuze ingrediënten, doe lekker mee en kijk
hoe dit kan!

Knor..Knor..
Wat zijn ze grappig; deze varkentjes van eierdozen.
Knor maar raak!

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige
muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het
spel!

Recycle armbandjes
Geef je vrienden deze leuke armband om jullie
vriendschap te bezegelen! Deze kun je helemaal zelf
maken van restjes materiaal!
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Olidil of Krokofanten?
Is het krokodil of een olifant? Nee... Het is een
Krokofant. Maak de gekste dieren en geef ze een naam.
Hoe beweegt jouw Olidil of Krokofant?

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

Regenboogcupcakes
Geniet van de geweldige kleuren in dit cakeje. En de
topping is ook om te smullen!
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Maak je eigen heksenschoenen
Heb je nog oude schoenen liggen thuis? Neem ze mee
want wij gaan er iets heel leuks mee doen! We maken er
heksenschoenen van.. Door ze op te pimpen met slechts
een paar materialen krijgen ze een hele andere look!

Bouw een circus
Hooggeëerd publiek! Zijn jullie klaar voor een
spectaculaire show?! We zetten ons eigen circusdecor neer
en het voelt direct alsof we in de circustent staan.

Kei-lekkere kinderbubbels
Wij maken deze bubbels met ingrediënten zoals
cranberry- en granaatappelsap. Lekker en feestelijk!

Caribische confetti rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje:
Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk toch? Het is ook
nog eens heel erg lekker!
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Al weer de laatste dag van voorjaarsvakantie! Deze dag sluiten we af met
een zelfgemaakte muziekstok, een Circus photobooth lachen op de foto!

Circus strijkkraalfiguren
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je geduld wordt
behoorlijk op de proef gesteld met die kleine kraaltjes
die je in de juiste patronen op het bord moet zien te
krijgen. We maken circusfiguren!

Circus photobooth
Wat is dat nu? Allemaal 'circusprops' die we kunnen
maken. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel genoeg.
We gebruiken ze voor een fotoshoot maar natuurlijk kun
je ze ook gebruiken bij het maken van selfies.

Maak een muziekstok
Wist je dat je ook een eigen muziekinstrument kunt
maken? Deze keer maken we een hele muzikale stok!
Hang er van alles aan of plak het vast en maak jouw
muziekstok!

 


