
Mei vakantie
26 april t/m 07 mei

BSO Joppensz

Het is alweer tijd voor de mei vakantie! Het thema van de mei vakantie is
Werelds. Wat is er allemaal te doen & ontdekken in de wereld? Kijk hier
onder wat we deze vakantie weer voor leuke dingen gaan doen!!

Maandag 26 april
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.

Vandaag gaan we spelen in de speeltuin
Welke speeltuin het wordt dat is nog een verrassing!

Dinsdag 27 april
Koningsdag
Vandaag is de BSO gesloten vanwege koningsdag. Wij wensen
jullie allemaal een fijne koningsdag!

Woensdag 28 April
Toren van Pisa
Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa?
Hij staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na!

Uitstapje naar het bos!
Vandaag gaan we een uitstapje maken naar het bos,om te
kijken wat voor wereld er daar...En wat er allemaal te
beleven valt in het bos!

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.
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Donderdag 29 April
Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor
Nederland. Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze
worden gemaakt van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair
in combinatie met pittige salsa's, chilisaus of met
guacamole. De vulling bevat in elk geval kaas, soms ook
reepjes gare kip, chorizo, champignon of bijvoorbeeld ham.
Smullen!!!

Ontdek Europa
Op ontdekkingstocht door Europa. Weet jij alle souvenirs te
verzamelen?

Wereldbol met vingerpoppetjes
Of je nu uit Nederland komt, uit Turkije, China, Spanje of
Japan, we wonen allemaal samen op de wereld. Iedereen is
anders en toch ook weer niet. We maken een mooie
wereldbol!

Vrijdag 30 april
Chinese lantaarn
Zelf een Chinese lantaarn maken? Dit lijkt moeilijk, maar
zelfs de allerkleinsten kunnen meehelpen om de lantaarn te
versieren.

Woeste Woestijnquiz
Een quiz over cactussen, kamelen, piramides, je kunt het zo
gek niet verzinnen! Bij deze quiz is de tijd erg belangrijk.
Het groepje dat als eerste alle vragen goed heeft
beantwoord wint!

Wonen wereldwijd
We doen een spel dat uit 3 onderdelen bestaat en dat ons
over de hele wereld zal leiden!
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Maandag 3 mei
Pizzatwisters
Jammie! Draaien maar, bakken en smullen! Een hartig hapje dat vast en zeker ook jouw
favoriet wordt!

Toren van Pisa
Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij staat behoorlijk
scheef. Wij maken hem na!

Dinsdag 4 mei
Met stokjes eten!
In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen. Deze multiculturele activiteit is
erg leuk en goed voor onze motoriek!

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 vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse
hapjes met zeewierbladen en vis.

Kimono’s en Sushi
Leer over de Japanse cultuur en verdien heel veel yen (Japans geld) met opdrachten.

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

Japanse inpakkunst
We gaan kleine cadeautjes inpakken op de Japanse manier. Furoshiki heet dit. Doe je
ook mee?
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Woensdag 5 mei
Gekleurde stad
Laat je fantasie de vrije loop! We spreken 1 ding met elkaar af: we maken allemaal
een gedeelte van de weg. Maar langs de weg ziet het er overal anders uit. Hoe laat jij
jouw stukje van de wereld er uit zien?

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.

Spelen in de speeltuin
We gaan lekker spelen in de speeltuin!

Donderdag 6 mei
Ansichtkaarten maken
Waar ga je heen op vakantie? Waar ben je geweest of waar zou je graag naar toe
gaan? Knip, kleur, plak, scheur en maak je eigen ansichtkaart.

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?

Vrijdag 7 mei
Uitstapje naar het matilo park
Vandaag gaan we een uitstapje maken naar het matilo park. Wat kunnen we daar
allemaal beleven?

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

 


