
Van Noordpool tot
Zuidpool
27 december t/m 07 januari
BSO Matilo

Hallo allemaal,

Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool?
Misschien denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het
is meer dan dat! Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Die
kunnen prima tegen de kou!

Leer de verschillende dieren kennen, doe proefjes met sneeuw of maak je
eigen chocolademelk om even lekker op te warmen.

Zin in iets actiefs? Doe dan mee met de iglo ijs games, dans mee met de
Polar Express of ga bobsleeën (zonder ijs). Naast al die actieve activiteiten
gaan we toveren en maken we magisch warm ijs. Hoe dit allemaal in zijn
werk gaat ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!

Warme winterse groeten van het BSO team

Maandag 27 december
Prachtige pinguïns
Heb jij wel eens een pinguïn gezien? Helaas kun je ze in Nederland
alleen maar in de dierentuin bekijken.. Het zijn prachtige dieren!
Wij gaan zelf pinguïns maken, zodat we er elke dag naar kunnen
kijken.

Glitterende ijspegels!
Op de Noordpool en Zuidpool is het heel koud: er zijn veel
ijspegels te vinden. Heb jij die al eens gezien in de winter? Maak
ze zelf als versiering!

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

Dinsdag 28 december
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!
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Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme
chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van deze
gezonde varianten!

Winterflipbook
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren en het lijkt alsof
je tekeningen kunnen bewegen, wordt een flipbook genoemd. Wij
maken een winterversie en filmen de boekjes!

Donderdag 30 december
Magisch warm ijs
Wie wil er nu geen ijs kunnen maken zonder vriezer? Net als Elsa.
Wij gaan het vandaag proberen!

Fruity smoothie
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen
"vitaminebom": lekker én gezond!

Raamtekening in spuitsneeuw
We gaan de ramen versieren met spuitsneeuw en er daarna een
mooie tekening in maken. Doe je mee?

Maandag 3 januari
Bouw een iglo
Vroeger woonden er mensen in deze sneeuwhutten. Iglo's worden
nu alleen nog tijdens de jacht gebruikt. Wij bouwen er eentje van
suikerklontjes.

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en
Nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

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. Neem je je
bioscoopkaartje ook mee?!

Dinsdag 4 januari
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Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten
voor het perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

Kerstbalrace
We spelen verschillende spelletjes met een plastic kerstbal. Lukt het jou om de kerstbal
naar de overkant te brengen? Of om de juiste kleur kerstbal te verzamelen?

Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Donderdag 6 januari
Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te
warmen. Probeer eens een van deze gezonde varianten!

Gestreken sneeuwvlokken
We maken van strijkkralen een winterse sneeuwvlok. Welk patroon kies jij uit?

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de winter. Spannend hoor!
Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

 


