
Doe mee: red de zee!
22 april tot en met 03 mei

Lieve kinderen van BSO Kidzklavier,
Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals
je misschien zou denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet
wilt eten! 
Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En
vervolgens smullen wij weer van vissen... het is dus geen goed idee
om zomaar plastic te gebruiken: waar komt het wel niet terecht?
Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom het thema
'red de zee'.
Tot dan, groetjes: Evelien Shirley Nienke Anke en Dille

Maandag 22 april

Tweede Paasdag
Vandaag is de BSO gesloten!
Wij wensen jullie een hele fijne 2e paasdag.

Dinsdag 23 april

Techniek: Waterzuiveringsinstallatie
Wij drinken in Nederland best veel water. Maar het
moet natuurlijk eerst gezuiverd worden zodat we
schoon water kunnen drinken. Hoe zou dat gaan? 

Gezond: Zeeschildpadden van appel en
druif
In sommige landen staat schildpad wel eens op het
menu. Bij ons ook. Maar geen echte natuurlijk! Wij
gebruiken fruit!

Creatief: Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos
materiaal super mooie dingen kunt maken? 

Woensdag 24 april

Sport en spel: Schepnetje
Je bent een visje... Laat jij je vangen door het
schepnetje?

Gezond: Waanzinig waterige walvis
Van een grote watermeloen maken wij een walvis!
Deze walvis zwemt niet in de oceaan, maar in een
zee van fruit! 

Creatief:  Maak van een plastic zak een
kwal!
Neem een doorzichtige plastic tas en een
doorzichtige plastic fles mee en maak je eigen
kwal!

Donderdag 25 april

Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk
materiaal monsters of gewoon leuke vriendjes
maken. 

Bakken: Vis van bladerdeeg
Vandaag maken we iets heel bijzonders.. 

Creatief: Recycle armbandjes
Maak de leukste armbandjes gewoon van
restmateriaal! 

Vrijdag 26 april

Creatief: Scheerschuim zeepaardje
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan
scheren maar ook kan knutselen?

Gezond: Appel kikkers
Heb je al eens een kikker gegeten? 

Sport en spel: Bottle bowlen
Bowlingtime! We gaan onze eigen bowlingset
maken en daarna een potje bowlen!



Doe mee: red de zee!
22 april tot en met 03 mei

Maandag 29 april

Sport en spel: The Ocean Cleanup: 5
oceans = 5 challenges
Ga de 5 challenges aan en word een echte plastic
held! 

Bakken: Wentelteefjes
We maken oud brood eetbaar door dit heerlijke
recept. Zo hoeven we het niet weg te gooien! 

Bioscoop middag
Een donker lokaal, met een verse schaal popcorn..
De BSO toveren we met elkaar om, tot een echte
Bioscoop!

Dinsdag 30 april

Sporten bij BSO het Startblok
De kinderen vanaf 8 jaar sporten bij BSO het
Startblok. Neem gymkleding mee. Het eten en
drinken regelt de BSO.

Spel: Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen.
Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we
denken?

Proefjes: Het watercafé
We veranderen de BSO even in een café waar jullie
lekker mogen gaan drinken. We doen allerlei
experimenten met water, limonade en nog veel
meer...

Woensdag 1 mei

Sport: Achter het net vissen
Vis de plastic dieren uit de oceaan en ontwijk alle
hindernissen. 

Gezond: Krab appels
Krab kun je eten. Appels ook. Maar krabben
gemaakt van appels? Ja, die ook! 

Dol-fijne dolfijnenslijm
We maken onze eigen dol-fijne dolfijnenslijm! 

Donderdag 2 mei

Drama: Waterige hints
Hoe grappig is het als we een inktvis of walvis
nadoen? De andere kinderen proberen het te
raden en zo leren we de dierenwereld kennen!

Gezond: Zo gezond als een vis
Met plakjes appel, roomkaas en verschillende
soorten fruit maken we onze eigen fruitvissen. Eet
ze snel op, voordat ze wegzwemmen!

Vissen van ijzerdraad
IJzerdraad is lekker buigzaam en daar kun je dus
hele mooie vormen mee maken. Vandaag
gebruiken we dit draad voor het maken van vissen. 

Vrijdag 3 mei

Boot van ijslollystokjes
Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je
heel goed zelf kunt bepalen hoe moeilijk je
bouwwerk wordt. Je kunt best een heel technisch
werkje maken namelijk. 

Gezond: Zeeschildpadden van appel en
druif
In sommige landen staat schildpad wel eens op het
menu. Vandaag bij ons ook. Maar geen echte
natuurlijk! Wij gebruiken fruit!

Natuur: Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? We maken een
ontdekkingstocht waarbij we met onze zoekkaart
van alles te weten komen over waterdiertjes.


