BSO RM Zomerweek 3 Boeken, bloggen en
vloggen (zomervakantie)
05 tot en met 09 augustus
Hallo allemaal,
Iedereen is dol op goede verhalen. Verhalen uit boeken,
films, strips, blogs en tegenwoordig veel online verhalen
via You Tube filmpjes van bijvoorbeeld Enzo Knol.

Spel 4-12 jaar: ABC Zoekspel
Ken jij het alfabet op je duimpje en heb jij
als eerste alle voorwerpen gevonden?

We gaan deze week jouw kennis testen over boeken,
bekende boekenhelden en auteurs, vloggers enzovoort.
Heb je wel eens zelf een blog geschreven of een vlog
gemaakt? Ontdek je eigen schrijftalent met de leuke
activiteiten die we deze week voor jullie hebben
voorbereid.
Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 5 augustus
Eten 4-12 jaar: IJsbeer Eierkoek
Lars, de kleine ijsbeer is de hoofdpersoon in
de gelijknamige prentenboekenserie van
tekenaar Hans de Beer. Nadat in 2001 een
bioscoopfilm verscheen, volgde nog een
televisieserie met lange afleveringen. Een
super populair boekenfiguurtje dus! Vandaag
maken we een smakelijke hap ijsbeer die
helemaal vegetarisch is. Lekker!

Creatief 4-12 jaar: Fotoshoot voor
boekenlegger
Op een komische manier gaan we aan de
slag met het maken van een boekenlegger.
We gaan eerst grappige foto's maken. Het
eindresultaat kun je cadeau doen, of
gewoon lekker zelf gebruiken!

Dinsdag 6 augustus
Creatief 7+: Woorden en letters met wol
Wil jij je naam maken? Of spel je liever het
woord LOVE ? Losse letters of een heel
woord? Kan allebei. Met deze leuke
toepassingen van wol maak je het vandaag!

Spel 7+: Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn,
waar we zijn en wat er gebeurt. We
schrijven of spelen ons verhaal. Een prinses
in een woestijn die een giftige appel eet? Of
een tweehoofdig monster in een donker bos
die zijn geheugen kwijt is....?
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Koken 4-12 jaar: Pink power: zomerse
smoothie van watermeloen en kokosmelk
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze!
Dit moet je proeven! Je krijgt er een beetje
Knol Power van!

Donderdag 8 augustus
Creatief 4-7 jaar: Peace teken maken
Dikke vette peace! Dat roept Enzo Knol
altijd als hij een vlog afsluit. Een leuke
decoratie voor je kamer: maak een eigen
PEACE hanger! Super vrolijk en heel
eenvoudig te maken zijn ze: deze peace
tekens van papieren bordjes.

Speurtocht 4-12 jaar: Boeken Feitjes
We zoeken in deze speurtocht de titel van
een boek. De titel van het boek heeft ook
iets te maken met de beloning die het team
dat de juiste oplossing weet te vinden, zal
krijgen. Behoorlijk spannend toch? Want wat
zou dat zijn? Een miljoen euro? Een
inloopkast gevuld met hippe kleding? Een
handtekening van een beroemde voetballer?
Je eigen dressuurpaard? We overdrijven
natuurlijk een beetje want deze speurtocht
doen we voor de fun. Doe mee!

Koken 4-12 jaar: Sprookjessnack Appel
Paddenstoeltjes
Rood met witte stippen. Lekker, een stukje
gezond en een stukje snoep maar vooral erg
grappig. Deze paddenstoeltjes van Kabouter
Spillebeen kan niemand weerstaan.

Vrijdag 9 augustus
Creatief 4-7 jaar: FlipFlap-Boekje
Heb jij enig idee waar 'FlipFlap' voor staat?!
Kom lekker knutselen en je komt er snel
genoeg achter!

Eten 4-12 jaar: Koala Koppie
De waanzinnige boomhut is een boekenserie
van Andy Griffiths (schrijver) en Terry
Denton (illustrator) uit Australië. Daarom
krijgt onze lunch vandaag een Australisch
tintje: tijd voor een koala! Wat? Nee,
natuurlijk gaan we geen echte koala eten
maar we versieren onze boterham zo, dat
het op een echt koala beertje lijkt. Grappig,
simpel, lekker en gezond!
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Natuur & Spel 4-12 jaar: Knol Power
Blubber Race
Knol Power! Dit moeten we eigenlijk filmen
en er onze eigen You Tube vlog van maken
want dit wordt lachen! Blubber de blubber,
ieh! Heb je thuis een duikbril? Neem die
vandaag dan zeker even mee.

