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Wee 6: Later al i groo be ⇾
Wereldberoem
Hoi hoi!

En dan is de laatste week van de zomervakantie aangebroken. Hebben jullie al weer
een beetje zin in school? Spannend want de meeste van jullie gaan naar een andere
groep. Dus een andere juf/meester en een ander lokaal. Maar eerst nog lekker 1 week
vakantie hoor! Leuke dingen doen op de BSO! Deze week gaan we bedenken hoe het
zou zijn als we later wereldberoemd zijn. Heb jij de 'X-factor' en zou je dit graag
willen? Dan is dit dé week voor jou. We voelen ons namelijk even een grote ster en
wanen ons in luxe. Organiseer samen een beauty spa dag of maak een reclamespotje.
Zin in een lekker hapje tussendoor? Maak dan kinderkaviaar. Super sjiek toch?!
Geniet van deze week! Groetjes van Marie-José en Fransisca.

Maandag 23 augustus
Beauty Spa Dag

Wat een luxe gevoel. Een verwenmoment voor onszelf met
allemaal ﬁjne ontspannende beautyactiviteiten.
Wereldberoemd- kaartjesdans

We spelen een soort stoelendans maar dan met kaartjes.
Dit maakt het spel super grappig: we moeten namelijk ook
zingen!

Dinsdag 24 augustus
TV & film kennis quiz: Wie is het slimste?

We testen onze kennis op het gebied van ﬁlms en televisie.
Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste sterren
verdient een plaats op de Wall of Fame!
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 maar eens uit hoe
moeilijk dat is!
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Kinderchampagne

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen
kinderchampagne! Compleet met echte bubbeltjes, in een
mooi champagneglas. Proost!

Donderdag 26 augustus
YouTube Wie ben ik

Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke
spel mee!
Kinderkaviaar

Kennen jullie kaviaar? Kaviaar zijn eigenlijk gewoon
visseneitjes. Het wordt ook wel het zwarte goud genoemd,
omdat het zo'n sjiek gerecht is wat erg veel geld kost! Wij
gaan onze eigen (gouden) kaviaar maken. Makkelijk, én iets
goedkoper...
Lipgloss maken

Wil je leren hoe je je eigen lipgloss kunt maken? Dit recept
bevat slechts een paar eenvoudige ingrediënten. Een
smakelijke, natuurlijke lipgloss!

