
BSO Alles Kids

Caribisc� Carnava� 2 weke�
Aan alle kinderen van BSO Alles Kids een swingend welkom !!!

Dans, zing en wees vrolijk want het is Caribisch carnaval op de BSO! Met dit thema
wordt het natuurlijk één groot feest! Alles wat bij Caribisch carnaval hoort staat deze
laatste 2 weken van de zomervakantie in de planning. We maken maskers en
sambaballen. Ook hebben we leuke spelletjes en we gooien de heupen los tijdens het
dansen. Want bij Caribisch carnaval hoort het vrolijke dansen, de optochten, het
verkleden en gewoon lekker genieten! Kom ook en geniet met ons mee!

Zwemkleding, handdoek en eventueel je eigen zonnebrandcrème kan weer worden
meegenomen.

Feestelijke groetjes van jullie juffen van Alles Kids!

Maandag 16 augustus
Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze
leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en
behanglijm en smeren maar!
Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun
jij raden welk muziekinstrument je bent?

Pink power smoothie
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je
proeven!
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Dinsdag 17 augustus
Caribisch carnaval - dansen maar!
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er
met z'n allen een feestje van!
Doe je mooiste kleding aan want we gaan swingen!!!
Alle ballonnen verzamelen!
Bij ballonnen denken de meesten aan versiering voor
feestjes. Maar wist je dat je met ballonnen ook hele leuke
spelletjes kunt doen?! Wij hebben een aantal super leuke en
gevarieerde spellen voor je uitgeschreven. Doe je mee?
Sandalen van karton
Vind jij sandalen ook zo lekker lopen? Ontwerp ze zelf! Een
ideale zomerse schoen. Durf jij er ook echt mee de straat op
of houd je ze liever thuis als decoratie?

Donderdag 19 augustus
Caribisch carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt
gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen,
trommels enzovoorts! Wij gaan op zoek naar instrumenten
en leren zo ritme kennen.
Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en
noem het maar op. Allemaal in carnavalsstijl, doe mee!

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het
met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al
trek gekregen?
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Vrijdag 20 augustus
Caribisch dramaspel
Wat een emoties komen er te pas bij het vieren van carnaval.. Wij maken er een drama-
oefening van! Door het gebruik van onze geschminkte gezichten kunnen we laten zien welke
emotie op welke plek in het voorgelezen verhaal hoort. Doe je mee?
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen
onze creativiteit helemaal de vrije loop laten!

Einde week 5
Dat was een muzikaal weekje, volgende week deel 2. Tot dan!!!
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Maandag 23 augustus
IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar niet! Ze zijn namelijk niet eetbaar
maar wel erg feestelijk!

Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend voor in de warmere dagen, maar
vooral erg lekker!

Carnavalsquiz
Een spannende quiz over carnaval! Dat is stiekem ook heel feestelijk natuurlijk!

Dinsdag 24 augustus
Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren. Vandaag gaan we een eigen Mandala
maken, maar dan met natuurlijke materialen! Doe je mee?

Zonder ballonnen, geen feest!
De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder ballonnen kan er natuurlijk geen feest zijn.
Hulp gezocht!

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een
lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere
mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!

Donderdag 26 augustus
Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje
om weg te geven!

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor
dit tropische hapje.

Caribisch carnaval - dansen maar!
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!
Kleed je vandaag extra feestelijk aan!
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Vrijdag 27 augustus
Paradijsvogels
Een paradijsvogel is een mooie, kleurrijke zangvogel met lange gele of rode staartveren. Hoe
wil jij dat jouw vogel er uit komt te zien?

Verkleed-raadselspel
Heb je goed opgelet? Wie heeft wat aan? Kun je raden wat er veranderd is? We spelen een
grappig spel dat we met de hele groep kunnen spelen.

Einde zomervakantie
Vandaag was de laatste dag van de zomervakantie. We hopen dat jullie het leuk vonden! Wij in ieder geval
wel! Tot volgende week :-)
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