
Festival Fantasia
26 april t/m 14 mei

BSO De Romeinen

Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende
draken, feeën of monsters maar vooral op magie en fantasie? Dan kun je
met de activiteiten die op het programma staan helemaal uit de voeten! Zo
kun je zelf een monster maken of smullen van een unicorn, speel het
spannende spel 'Wie is de trol?' of de te gekke edele-eenhoorn-estafette!

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor
gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team

Maandag 26 april
Unicorn marionet
We maken een unicorn marionet met behulp van toiletrolletjes!
Beweeg met de touwtjes en zie wat er gebeurt!

Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die
je krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm en het recept
kun je mee naar huis nemen.

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes?
Speel het samen en verdien een heksendiploma.

Magisch onderwaterzand
Wow, dit is echt magisch! Door dit proefje wordt zand
waterafstotend en kun je er onder water mee spelen. Haast niet te
geloven toch?!

Dinsdag 27 april
Koningsdag
Vandaag zijn wij gesloten.

Donderdag 29 april
Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smootie. Met bananen,
mango, frambozen en bosbessen maken we deze smoothie.
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In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op school
samen met zijn vrienden Ron Wemel en Hermelien Griffel. Maak
van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en zijn vrienden.

Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een
bijzondere manier.

Harry Potter en de geheime code
Zwadderich, Griffoendor, Ravenklauw en Huffelpuf. Als je wel eens
een Harry Potterboek hebt gelezen, komen deze namen je zeker
bekend voor. In dit spannende spel gaan we op zoek naar de
geheime code van Harry Potter.

Vrijdag 30 april
Stoere dieren van noppenfolie
Van 'bubbeltjesplastic' maken wij de mooiste fantasiedieren: een
draak of dinosaurus bijvoorbeeld!

Moddermonsters
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken
fantasiefiguren. We gebruiken natuurlijke materialen om onze
figuren een gezicht, armen of benen te geven!

Het monster van Loch Ness is verstopt!
Het monster van Loch Ness: bijna niemand heeft hem ooit gezien.
Wij spelen dat één iemand het monster is, de rest probeert hem te
vinden!
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Maandag 3 mei
Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de
natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

De club van elf
Klaar voor de start.. ELF! Daag elkaar uit en probeer om als eerste bovenaan de ladder te
komen!

Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!

Dinsdag 4 mei
Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt
en blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal. Maar nu maken we regenboogpopcorn! Extra vrolijke popcorn
die ook lekker smaakt.

Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip jij in de huid van
Sint Joris en weet jij de draak te verslaan?

3D-stoepkrijt
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten door elkaar en spuiten dit
op de grond. Wat voor 'puffy' kunstwerk maak jij?

Donderdag 6 mei
Unicorn cupcake
Zoooo cute! Unicorn cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?

Dromenvangers
Gebruik je fantasie om je eigen dromenvanger te maken! Waar zou jij hem op willen
hangen?
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Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren. We gaan een eigen Mandala maken, maar
dan met natuurlijke materialen! Doe je mee?

Vrijdag 7 mei
Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een mooie vin in te kleuren
maakt iedereen iets anders. Waar zwem jij straks naartoe?

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder
zelf iets te doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Regenboog ijsjes
Een creatieve en hele leuke manier om groentes en fruit te eten. Maak er een ijsje van!

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten: spellen die te maken
hebben met draken! Cool toch?!

Maandag 10 mei
Groeiende grasrupsen
Heb jij wel eens een rups gezien? Bijzondere beestjes zijn het hè? Ze zijn er in veel
verschillende vormen, maten en soorten. Wij maken een hele bijzondere soort rups: een
grasrups! Doe je mee?

Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben ontwikkeld en laten
je zien hoe je brein je voor de gek houdt. We gaan verschillende optische illusies bekijken.

Magisch feeënstof
We veranderen zout in magisch feeënstof. Voeg daar een toverstaf, wat glimmende
steentjes of kraaltjes en je eigen fantasie aan toe en je hebt een geweldige activiteit.

Dinsdag 11 mei
Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een mooie vin in te kleuren
maakt iedereen iets anders. Waar zwem jij straks naartoe?
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Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder
zelf iets te doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten: spellen die te maken
hebben met draken! Cool toch?!

Regenboog ijsjes
Een creatieve en hele leuke manier om groentes en fruit te eten. Maak er een ijsje van!

Donderdag 13 mei
Wij zijn gesloten i.v.m. Hemelvaart

Vrijdag 14 mei
Unicorn cupcake
Zoooo cute! Unicorn cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?

Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip jij in de huid van
Sint Joris en weet jij de draak te verslaan?

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt
en blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

 


