
Op avontuur in de Alpen
week 1 en week 2
21 december t/m 01 januari
BSO De Watergeuzen

Hallo allemaal,

Ga je mee op skivakantie? We gaan op de BSO op avontuur in de Alpen. Ken
je de Alpen? Het is een gebied met heel veel bergen die in verschillende
landen liggen zoals Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. We doen ijskoude
experimenten, spelen een jodel cadeauspel en halen de warmte binnen met
het maken van glühwein! Kom jij deze weken ook naar de BSO toe? Buiten
Kerstmis en Oud- en Nieuwjaarsdag om hebben wij een avontuurlijk
programma! We wensen jullie allemaal alvast fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 21 december
Kerstboom tosti's
Heb je al eens een kerstboom geproefd? Deze is om je vingers bij
op te eten! We maken heerlijke b kerstboom tosti's!

Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen
Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Hé! Een
donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en
nog veel meer.

Creatieve kerstcreaties
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen
mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke versiersels in het
kerstthema zijn welkom!

Dinsdag 22 december
Waterzuivering installatie
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed gezuiverd
worden. Wij maken onze eigen zuiveringsinstallatie en kijken hoe
dat werkt!

Koekoeksklok
De koekoeksklok komt vaak uit landen zoals Zwitserland en
Oostenrijk en heeft vaak mooi houtsnijwerk. Wij gaan hem
minstens zo mooi maken van karton!

 



Op avontuur in de Alpen
week 1 en week 2
21 december t/m 01 januari
BSO De Watergeuzen

Alpen kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in
een coole ren variant. Verzamel jij de meeste gletsjers of
wintersporten?

Boomknuffelen
Wat gaan we doen? Doe een blinddoek om en raad maar eens
welke boom jij hebt geknuffeld!

Woensdag 23 december
IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we
ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht.
Dat wordt genieten!

Jodelduel: het cadeautjesspel
Jodela hi jodela hiho! We spelen een cadeautjesspel met
dobbelstenen. Gooi je dubbel? Trek de wanten aan, zet de muts
op, pak het cadeautje uit en jodel uit volle borst met ons mee!
Jodelahiti!

Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden. Wij
maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes kunnen
hier heerlijk van genieten!

Donderdag 24 december
Sneeuwman van wattenschijfjes
Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt wel
op duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar heb je ook
wel eens een sneeuwpop gemaakt van wattenschijfjes? Dat is echt
leuk om te doen!

Joelen & sjoelen
Voor dit spel moet je goed kunnen juichen en joelen. Raad je het
liedje of het dansje? Hoera, dan mag je punten gaan sjoelen!
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IJskoude experimenten
Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes mee doen. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld als je water laat bevriezen? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar
kom je allemaal achter tijdens de ijskoude proefjes.

Eetbare sjoelstenen
We maken heerlijke ronde koekjes: het lijken zo sjoelstenen. Gelukkig zijn ze heel wat
lekkerder dan die houten stenen!

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag: Fijne Kerstdagen!

Maandag 28 december
Wasknijper skiërs
Heb je ook zoveel zin in een wintersportvakantie? Om alvast in de wintersportsfeer te
komen maken we deze kleurrijke skiërs van wasknijpers.

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We kunnen hem thuis ook eens maken,
gezellig voor het kerstdiner! En natuurlijk zonder wijn, maar boordevol druivensap!

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf ook
maken. Wil jij een witte kerst? Maak het makkelijk en snel!

Dinsdag 29 december
Aftelklok
We maken een heerlijke aftelklok die naar het nieuwe tijdperk toe loopt! Je kunt er ook een
heel leuke filmpje mee maken. Daarna is het natuurlijk etenstijd!

Après ski spelen
Doe spellen met de leukste après-ski hits! Draai aan de schijf en kijk wat jij voor opdracht
krijgt! Verboden te lachen, hard-zacht zingen of toch: foutje, bedankt? Dat wordt lachen!

De Grote Karaoke-show
Alle liedjes tijdens de Après ski spelen geoefend? Of gewoon zin in een gave karaoke
show?! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Woensdag 30 december
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Dennenappel vogeltjes
Dit vogeltje gemaakt van een dennenappel is niet alleen een leuke activiteit voor in de
herfst. Met een touwtje eraan kan hij in december ook dienen als kerstknutsel voor in de
kerstboom!

Skilift knutselen
Ga jij wel eens op skivakantie? Om de hoge bergen in te komen ga je dan met de skilift
naar boven. Maak je eigen skilift en neem mee wie je maar wilt!

Kompasketbal
Weet jij waar het noorden is? En weet je dan ook waar het zuidoosten is? Gooi vanuit de
juiste hoek de bal in de mand en je verdient punten!

Donderdag 31 december
Pretzels
Heb je al eens een heerlijke, zachte pretzel gehad? Doordat het deeg even moet rijzen
moeten we een beetje geduld hebben voor ze klaar zijn, maar dan hebben we ook echt een
heerlijke snack!

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een naaldboom en nog veel
meer typische winterse dingen in de natuur!

3D-slee
We gaan een sleetje van ijsstokjes maken. Perfect voor in de kerstboom, om cadeau te
geven met wat lekkers er bovenop óf gewoon simpelweg om neer te zetten als winterse
decoratie.

Snowball
Kijk maar uit voor alle sneeuwballen die je om de oren kunnen vliegen tijdens deze variant
van trefbal!

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag: Gelukkig nieuwjaar!

 


