Kinderkoepel, woelwater, Meivakantie 2
t/m 6 mei
02 tot en met 06 mei

Hallo allemaal,
Weet jij wat Food Art is? Food is Engels voor voedsel
en art betekent kunst. Dat die twee heel vaak
samengaan zie je wel aan bijvoorbeeld de Bento, een
Japanse lunchbox waarin echt kunstwerkjes zitten,
zoals een bolletje rijst vermomd als Hello Kitty. Onze
activiteiten hebben ook alles te maken met kunst en
kokkerellen, op een heel gevarieerde manier. We doen
smaaktesten, estafettes en speurtochten en natuurlijk
gaan we creatief aan de slag. Zou het ons ook lukken
om echt heel verrassende lekkere gerechten te
maken?
Groetjes,
Het team van de BSO

Spel 7+: Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op
en vullen ze een beetje met verf. We prikken ze
op een schildersdoek en gooien dan met
dartpijlen de ballonnen lek. Zo ontstaat er een
super creatief en gek kunstwerk.
Uitstapje: A Seal zeehondenopvang. 4- 8 jaar
15:00-16:00 uur

Vandaag gaan we op bezoek bij A Seal
Zeehondenopvang in Stellendam. Bij A Seal
worden zeehonden opgevangen en verzorgd.
Dit zijn voornamelijk jonge zeehondenpups die
hun moeder zijn kwijtgeraakt of zeehonden die
gewond of ziek zijn. Wanneer de zeehonden
weer helemaal gezond zijn en in staat om in het
wild te kunnen overleven, worden ze weer
vrijgelaten. Voor het zover is, doorlopen (of
beter gezegd; zwemmen) de zeehonden een
soort stappenplan. Hieronder kun je zien hoe dit
precies in zijn werk gaat.
Er kunnen met dit uitstapje 10/12 kinderen mee.

Maandag 2 mei
Eten & Drinken 4-12 jaar: Pizza op
een stokje
Een opgerolde variatie van een pizza en dan ook
nog eens op een stokje. Lekker en ook leuk om
te maken. Rol je mee?

Spel 4-12 jaar: De verdwenen
kleuren van meneer Mo Net

Uitstapje: A seal, zeehondenopvang
4-12 jaar

Dinsdag 3 mei

Help! Kunstenaar Mo Net is zijn kleuren kwijt!
Toen hij vanmorgen zijn verfpotjes opendeed
waren alle kleuren verdwenen en zat er alleen
nog maar witte verf in! De burgemeester heeft
Mo Net gevraagd een mooi schilderij te maken
en dat moet morgen af zijn! Zonder kleuren
wordt het natuurlijk helemaal niet mooi! Wat
nu???? Slagen de kinderen erin de kleuren terug
te vinden en Mo Net te helpen????

Eten & Drinken 4-12 jaar: Vlaflip
Een prachtige kleurencompositie: de vlaflip
bestaat oorspronkelijk uit drie ingrediënten, die
in een hoog glas worden gegoten.
Limonadesiroop, vanillevla en yoghurt. Wij
maken er vandaag ook eentje!

Creatief 4-7 jaar: Stilleven met
fruitschaal
Een goed gevulde fruitschaal met heerlijk fruit
dat niet bederft. Handig toch? Knip, plak en kleur
mee!

Creatief 7+: Metal Art
Metaaleffecten op de door jouw gewenste vorm.
Je hebt totale vrijheid in de vormgeving:
realistisch, abstract, groot of klein. Alles kan! Met
eenvoudige schildertechnieken weet je een
eenvoudig werkstuk of basisvorm zo om te
zetten in een ‘kostbaar beeld’.
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Spel 4-12 jaar: Menukaarten ren- en
zoekspel
Wat is hier eten? Nou daar kom je echt niet
zomaar achter want alle menukaarten zijn totaal
verknipt! Ren je rot en probeer alle menukaarten
compleet te maken. Wie is het snelste?
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Sport & spel 7+: Crazy Egg Games

Spel 4-7 jaar: Het kleuren kunst
verzamelspel

Hou je wel van een uitdaging? Vandaag wordt je
getest in behendigheid en tactiek. Ook snelheid
is bij sommige spelen van belang. Alles staat in
het teken van eieren!

We gaan buiten en binnen op zoek naar kleine
materialen in diverse kleuren. De bedoeling is
dat we per kleur met de gevonden materialen
een eigen 'compositie' maken. Vervolgens
maken we hier per kleur een foto of tekening
van.

Creatief 4-7 jaar: Schilderen als
Michelangelo
Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het
prachtige plafond van de Sixtijnse kapel in Rome.
Wat een uitdaging om dit al liggend op je rug te
moeten doen. Test vandaag maar eens uit hoe
moeilijk dat is!

Koken 7+: Bento lunchboxes
Bento's maken komt oorspronkelijk uit Japan.
Bento's zijn Japanse lunchtrommels. In Japan is
het een kunst om de bento boxen zo leuk en
origineel mogelijk te maken. Google maar eens
op bento box en je zult versteld staan van wat je
allemaal kan met eten. Wij gaan vandaag ook
een poging wagen om een originele lunch te
maken. Neem jij vandaag een lege
lunchtrommel mee?

Creatief 7+: Menubord
Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we
zien wat er vandaag op de planning staat. Heel
handig! Het is best een werk om er eentje te
maken dus je hoeft 'm ook echt niet meteen af
te hebben. Het wordt ook iets om lang van te
genieten dus neem je tijd!
Uitstapje 7-12 jaar: Naar het zwembad!!
Neem dus je zwemkleding, handdoek en tas
mee!!!

Creatief 4-12 jaar: Kunst met tape
en canvas

(Alleen kinderen met A en B mogen mee
zwemmen)
13:00-15:00 uur

Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is
en je een waanzinnig mooi kunstwerk ervoor in
de plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken
van afplaktape op canvas creëren we de
mooiste abstracte schilderijen.

Uitstapje 7-12 jaar: Zwemmen!!!
Neem vandaag je zwemkleding mee! Want we
gaan naar het zwembad toe. Er mogen 10
kinderen mee met deze activiteit. De
voorwaarde is wel dat je in het bezit bent van
zwemdiploma A en B. En dat je natuurlijk je
zwemkleding, handdoek en tas bij je hebt!

13:30-15:30 uur

Optioneel: Workshop kruidenolie
maken in de natuurspeeltuin
Optioneel: Vandaag kunnen we in de
Natuurspeelstuin De Ronde Weide bos
deelnemen aan de workshop kruidenolie maken.

Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag & Bevrijdingsdag
Vandaag zijn wij gesloten!

Woensdag 4 mei
Spel 7+: De grote eetquiz: (w)eet je
wijs!
Wat weet jij over eten? Waarom zijn bananen
krom en zijn wortelen oranje? Het team dat de
meeste vragen goed heeft, wint deze smakelijke
quiz!
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Vrijdag 6 mei
Spel 7+: Kolder in de keuken!
Het koksmaatje heeft een ondeugende bui en
heeft alle ingrediënten voor het menu van
vanavond door elkaar gegooid! Helpen jullie de
kok om alle recepten weer compleet te krijgen?

Proefje & Koken 4-12 jaar:
Winegums maken
Die overheerlijke snoepjes, die ook een beetje
verslavend zijn, kun je vandaag zelf maken.

Creatief 4-7 jaar: Receptenplankje
maken
Hoe bewaar jij je favoriete recept? Om te
voorkomen dat je ze kwijtraakt of dat ze
misschien overal rond gaan slingeren kun je
vandaag een receptenplankje maken. Leuk om
zelf te houden of als cadeautje.

Spel 4-12 jaar: Samen proeven
Super zuur, heel erg zoet of zo vreselijk zout dat
je meteen naar een bekertje water grijpt? Wat
proef je? Doe mee met de smaaktest.
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