
Van Noordpool tot
Zuidpool
27 december t/m 09 januari
BSO De Romeinen

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.

Oliebollencake bakken!
Vandaag bakken wij geen traditionele oliebollen maar de lekkerste
oliebollencake. Doe jij mee?

Winter speurtocht.
Vandaag gaan wij op pad voor een speurtocht.. En niet zomaar
een speurtocht, maar een winterspeurtocht!! Doe jij mee?

Dinsdag 28 december
Feestkaars maken
Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een schoon
leeg melkpak? Neem het mee. We gaan zelf kaarsen maken.
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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?

Sneeuw cupcakejes bakken.
Vandaag bakken wij de lekkerste sneeuw cupcakejes!

Donderdag 30 december
Sneeuwpop van een terracotta potje
Het is winter, buiten is het koud. Van een terracotta potje kan je
een grappige sneeuwpop maken. Hoe komt jouw sneeuwpop eruit
te zien?

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

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

Vrijdag 31 december
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.

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!

Oliebollen bakken!
Wie lust ze nou niet, die heerlijke bollen met krenten, stukjes
appel of gewoon naturel. Een oliebol hoort bij Oud en Nieuw!
Hoeveel kun jij er op?

Maandag 3 januari
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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.

Bobsleeën zonder ijs
Heb jij al eens een bobslee over de baan zien vliegen? We gaan onze eigen bobslee baan
uitproberen!

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Dinsdag 4 januari
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!

Ontdek het noorderlicht!
Het noorderlicht is een bijzonder spektakel, dat in Nederland helaas niet te zien is. Dus
maken we het maar zelf. Doe je mee?

Sneeuwbol met winterlandschap
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar
beneden komt vallen. Binnenin maken we een winterlandschap. Schudden maar!

Donderdag 6 januari
Sneeuwballen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op oudejaarsdag is
het bakken van sneeuwballen. Mmmm zo lekker!

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!

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?

Vrijdag 7 januari
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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?

De ontsnapte ijsbeer
Overal staan pootafdrukken van een ijsbeer om ons heen. Wat is dat? Hoe is dit mogelijk?
Wij gaan op zoek naar de ontsnapte ijsbeer. Lukt het ons met de aanwijzingen de
verstopplaats van de beer te vinden?

 


