
Mei vakantie
26 april t/m 14 mei

BSO Matilo

Maandag 26 april
Vandaag staat het programma in het teken van
Koningsdag! Trek allemaal je oranje kleren aan!

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?

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!

Dinsdag 27 april
Vandaag is de BSO gesloten en vieren we
koningsdag! Veel plezier!

Donderdag 29 april
Woestijnyoga
We gaan heerlijk ontspannen tijdens een yogasessie. We
doen woestijn poses, denk hierbij aan een cactus of
dromedaris die we nadoen!

Toren van Pisa
Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa?
Hij staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na! In het echt
komen er heel veel toeristen op af en gaan ermee op de
foto. De foto maken we ook na!

Pita Pizza
Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje. Niet
ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker. Kies je een
simpele topping kip, salami, champignons en paprika? Of
pas je het aan naar je eigen smaak? Je kunt er alle kanten
mee op.
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Maandag 3 mei
Dromenvangers
Gebruik je fantasie om je eigen dromenvanger te maken!
Waar zou jij hem op willen hangen?

Dinokoekjes
Een zandkoekje met echte dinovoetsporen er in! Leuk om te
maken, lekker om op te eten.

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang
steeds langer wordt!

Dinsdag 4 mei
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?

Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in
Hawaii. Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de
vorm van figuren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan
ze maken van karton!

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!
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Donderdag 6 mei
Vandaag staat in het teken van moederdag!

Bloempotjes als bedankje of cadeautje
Een saai bloempotje gaan we versieren en we maken er iets heel persoonlijks van.
Leuk om weg te geven of om zelf te houden.

Honkbal
Het is een typisch Amerikaanse sport maar het wordt ook in andere landen gespeeld.
We maken verschillende landenteams en gaan de strijd aan voor de winst!

Fruitige hartjes
Mmmm deze lieve fruitige hartjes smaken heerlijk en het is ook nog eens gezond.
Smullen maar!

Maandag 10 mei
Vandaag staat het programma in het teken van Ramadan!

Ramadan fruitstokjes
Een van de tradities van ramadan is het vasten breken met het eten van dadels. We
gebruiken ze ook om overheerlijke ramadan fruitstokjes te maken.

Eid Mubarak kaarten
Maak deze leuke kaarten om vrienden en familie een gezegend feest, Eid Mubarak, te
wensen! Gebruik het sjabloon of verzin zelf een eigen creatie.

Panna time
Kun jij de bal bij iemand door zijn benen schieten en zo de wedstrijd winnen? Het is
panna time!
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Dinsdag 11 mei
Aussie rules
Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles een beetje anders.
We proberen Aussie rules!

Aboriginal stip verven
Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele schilderkunst van de Australische
Aboriginals. Dat gaan wij ook doen!

Kiwi sorbet
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens in de vriezer. Ons
geduld wordt beloond want we krijgen een heerlijk ijsje!

Donderdag 12 mei
Delfts blauwe tegeltjes
Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Er gebeurt iets magisch als je
monochroom werkt: elk tegeltje wordt anders en toch passen ze allemaal bij elkaar.
Zelfs als je niet voor typisch Delfts blauwe motieven kiest!

Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder
gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?

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.

 


