
MEI VAKANTIE
26 april t/m 14 mei

BSO De Batavieren

Maandag 26 april
Vandaag staat het programma in het teken van
koningsdag.

Oranje estafette
Welk team is als eerste klaar met deze oranje estafette? We
doen een oranje outfit aan, speciaal voor Koningsdag. Klaar
voor de start... af!

Oranje smoothie
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke
gezonde sinaasappels. We maken een slurp smoothie.

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

Dinsdag 27 april
Vandaag vieren wij Koningsdag en hebben we allemaal vrij!

Donderdag 29 april
Chinese muur
Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een
Chinese muur! Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Pizzatwisters
Jammie! Draaien maar, bakken en smullen! Een hartig hapje
dat vast en zeker ook jouw favoriet wordt!

Handen met henna
Maak deze leuke schaaltjes van klei met de afdruk van je
eigen hand. Versier de schaaltjes voor een sierlijk 'Henna'
effect!
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Vrijdag 30 april
Rozijnenscones
Scones zijn Engelse cakejes die passen bij een High Tea. Je
kunt ze eigenlijk altijd wel eten want ze zijn echt heerlijk.

Ansichtkaarten estafette
Ben jij razendsnel en een puzzelkoning(in)? Dan is dit spel
helemaal geschikt voor jou!

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

Maandag 3 mei
Kunst op je boterham
Beroemde kunstwerken namaken op een eetbare manier.
Namelijk met beleg op een boterham. Niet zo heel
eenvoudig. Eens kijken of het ons lukt.

Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans
spel dat gespeeld wordt met metalen ballen.
Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.

Hoe krijg je het mee?
Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en
drinken te vinden. En dan moet je het ook nog maar mee
zien te krijgen. Lukt het jou om eten en drinken mee te
krijgen naar huis?
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Dinsdag 4 mei
Picasso gezichten
Het werk van Picasso is wereldberoemd! Wij gaan vandaag proberen om in de stijl
van Picasso een gezicht te kleien. Daar gebruiken we onze fantasie voor.

Homemade pizza
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan
bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu
helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Rozengeur en maneschijn
Zelf parfum maken is een leuke bezigheid. Het kost ook behoorlijk veel tijd. We
starten hier op de BSO en je mag het vervolgens thuis, of later deze week afmaken.
Het parfum heeft tijd nodig om goed de geur te kunnen ontwikkelen. Je geduld zal
wel beloond worden; een heerlijke rozengeur!

Donderdag 6 mei
Maak zelf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het
geluid van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!

Totempaal beweegdans
Met bewegen en dansen beelden wij een totempaal uit. Het was nog nooit zo leuk om
'voor paal' te staan! Wat zou jij graag uit willen beelden?

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3
gangen van , hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd met verschillende
theesoorten en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de avondmaaltijd
bijna of helemaal vervangt. Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw
high-tea tot een groot succes te maken!
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Vrijdag 7 mei
Chinese lantaarn
Zelf een Chinese lantaarn maken? Dit lijkt moeilijk, maar zelfs de allerkleinsten
kunnen meehelpen om de lantaarn te versieren.

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een
beetje vies mogen worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit
is alleen voor stoere jongens en powergirls!

Smikkelen van sushi
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan
wat je altijd eet? Kom dan met ons sushi maken!

Maandag 10 mei
Sportend de wereld over
Ieder land en werelddeel heeft sporten en spelletjes die daar veel gespeeld worden.
We gaan kennis maken met 5 van deze spelletjes! Eén voor ieder werelddeel.

Dippend de wereld rond
Hmmmmm. Zo wordt iedere groente een lekker hapje: dippen in verschillende
dipsausjes. We maken vandaag dips uit alle werelddelen. Dat wordt smullen!

Olympische vlaggen
Maak een vlaggenlijn met alle landen van de wereld....of...ALLE landen zal misschien
niet lukken maar veel verschillende soorten moet te doen zijn.

Dinsdag 11 mei
Lekkere cornflake-koekjes
Al in 1897 vond meneer John Kellogg de cornflake uit. Hij startte de Kellogg Company
en nu wordt jaarlijks over de hele wereld cornflakes gegeten voor het ontbijt. Wie
lust er nou geen cornflakes? Helemaal lekker als je ze bakt in een cupcakebakje.
Mmmmm smullen maar!

Highland games
Altijd al willen weten wie het sterkst is? Tijdens deze Highland games komen we
erachter. Doe mee of moedig aan!
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LEGOland
In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark geopend. Dit
themapark bestond in het begin uit een miniatuurwereld, volledig opgebouwd uit
LEGO-steentjes. Er reden LEGO-treinen, LEGO-auto's en er waren veel bekende
bouwwerken nagebouwd. Het park bleek een enorm succes. Later zijn er nog meer
LEGO-parken bijgekomen. Wij bouwen onze eigen LEGO-wereld.

Donderdag 13 mei
Chinese muur
Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een Chinese muur! Wie lukt
het om als laatste over te blijven?

Pizzatwisters
Jammie! Draaien maar, bakken en smullen! Een hartig hapje dat vast en zeker ook
jouw favoriet wordt!

Handen met henna
Maak deze leuke schaaltjes van klei met de afdruk van je eigen hand. Versier de
schaaltjes voor een sierlijk 'Henna' effect!

Vrijdag 14 mei
Rozijnenscones
Scones zijn Engelse cakejes die passen bij een High Tea. Je kunt ze eigenlijk altijd
wel eten want ze zijn echt heerlijk.

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

Ansichtkaarten estafette
Ben jij razendsnel en een puzzelkoning(in)? Dan is dit spel helemaal geschikt voor
jou!

 


