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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!

Kaasbroodje
De geur van kaasbroodjes die net uit de oven komen. On-ver-ge-
te-lijk! We maken zelf kaasbroodjes dus dat wordt smullen.

Dinsdag 28 december
IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen, maar
geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt
genieten!
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Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier. We
schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat een
winterpret!

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?

Woensdag 29 december
Dobbel een Noordpool-verhaal
Het aantal ogen op de dobbelsteen bepaalt wie je bent, wat je
doet en wat er met je aan de hand is. Beeld dit uit of schrijf het
op.

Sneeuwpop gooien
Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak een
'sneeuwbal' en mik nauwkeurig op de sneeuwpop toren!

Bananensneeuwpop op een stokje
Hoe maak je van een banaan een sneeuwpop? Met een
satéprikker, een mesje en nog een paar stukjes andere eetbare
dingen krijgen wij het wel voor elkaar. Een sneeuwpop op een
stokje!

Donderdag 30 december
Parallel reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie
komt als eerst over de finish?

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

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een
kunstwerk van vuurwerk op papier maken dat mag gewoon altijd!
We gebruiken hiervoor wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het
resultaat is héél mooi.

Vrijdag 31 december
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Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere
dag elkaar het beste wensen, toch? We bedenken welke wensen wij hebben en voeren een
wensenritueel uit!

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!

Maandag 3 januari
Smeltende sneeuwpop
We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar beneden
te halen. Klinkt een beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

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.

Wantenkrans
Versier je eigen want. Samen maken we er een mooie krans van die we op de deur kunnen
hangen.

Dinsdag 4 januari
Diorama Noord- of Zuidpool
Brrrrr... het is altijd erg koud op de Zuid- of Noordpool! Er leven verschillende dieren. Weet
jij welke? Maak je eigen 'mix-pool' met jouw favoriete dieren.

Eetbare pinguïns
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt
maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

Iglo ijs games
Tijd voor een echt winters potje golf of curling. Krijgen jullie de bal in de iglo met de
handschoenclub? Begin maar snel!

Woensdag 5 januari
Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze smoothie
namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.
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Het winterse reactiespel
Er roept iemand: "We bouwen een sneeuwpop!" en plotseling bibbert iemand anders van de
kou. We spelen een grappig spel waarbij we reageren op elkaar.

Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?
Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzamelt de meeste goede antwoorden?

Donderdag 6 januari
Krijt het poollicht
Hebben jullie wel eens van het poollicht gehoord? Of anders misschien van het noorderlicht
of het zuiderlicht? Het is prachtig! En wij maken het na. Doe je mee?

Escaperoom Dr. Freeze
Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef die de ruimte wil laten
bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels probeer je met je groepje binnen een half uur
de kamer te openen met de verborgen code...

Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk
uitzien, zijn ze ook nog eens mega lekker!

Vrijdag 7 januari
Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het poolgebied geen gebrek. In dit
tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de
ijsbeer er eentje te pakken?

IJsbeer-masker
IJsberen zijn eigenlijk heel gevaarlijk, maar ze zien er zo lief uit....Deze ijsbeer doet je in
ieder geval niets. Misschien durf je hem zelfs wel te aaien?

 


