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BSO De Watergeuzen

Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar.
Dichtbevolkt heet dat! En we zijn een heel typisch volk met allemaal eigen
gebruiken. Nu heeft ieder volk dat natuurlijk wel maar weet je eigenlijk wel
dat iets dat voor jou heel gewoon is, voor mensen uit andere landen heel
vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld! Vraag maar eens aan een
toerist of zij dit ook kennen in hun eigen land en ze staren je vast verbaasd
aan! Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes kom je tegen deze
week. We gaan speuren, sporten, knutselen, en nog veel meer.

Wel kijken wij per dag wat en of we een activiteit door laten gaan. De
poffertjes zullen wij erva gen door zelf gemaakte pannenkoeken.

Hip Holland Hip is het thema! Het is tenslotte ook koningsdag deze week.

Groetjes van het BSO team

Maandag 26 april
Oud Hollandse spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens
deze oude spelen.

Stadszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger
is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de hand van een
zoekkaart gaan we onze stad verkennen.

Woensdag 28 april
Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op een
andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten aan te
pas!

Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet helemaal
duidelijk. Volgens de ene bron in China en volgens anderen in
Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare molentjes.
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Donderdag 29 april
Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en
dikker omdat ze rijzen. Om ze te maken heb je een speciale
poffertjespan nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Het is
echt leuk en lekker om te maken!

Toffe tulpen
Als het lente wordt kun je overal tulpen zien opduiken, en ze zijn
er in allerlei kleuren. Maar wist je dat je ze ook eenvoudig van
papier kunt maken?

Vrijdag 30 april
Tegeltjeswijsheden
De appel valt niet ver van de boom. Dit is een wijsheid die je vaak
terug ziet op de Delftsblauwe tegeltjes. Hier kun je ook een
voorwerp bij verzinnen. We spelen daarom een spannend
zoekspel!

Tulpen uit Amsterdam
Tulpen zijn zulke mooie bloemen... En typisch Hollands! Wij maken
onze eigen tulpen.

Drijven of zinken
Een grote pot water en er dan verschillende spullen in doen. Wat
blijft drijven en wat zinkt? Bij dit proefje geven we zelf een
inschatting en proberen het vervolgens uit.

 


