
Wat maak je me nu?!
25 februari tot en met 01 maart

Hallo allemaal,

Ben jij een echte chef-kok? Dan kun je tijdens dit programma je
helemaal uitleven! We maken de lekkerste gerechten!
Dit programma gaat niet alleen maar over koken maar ook over
pranks: je kent er vast wel een paar! En voor als je niet weet wat
pranks zijn: hilarische grappen! Wij maken ze allemaal rondom
eten! 
Groetjes,
Elly, Anneke, Marit, Claire, Lysanne en Dana 

Maandag 25 februari

Vandaag eten we bij de lunch: Tosti's 

Creatief 4-7 jaar: Koksmuts maken
Een chefkok draaft altijd een schitterende witte
muts. Wij maken er ook eentje. En als je zo'n witte
muts maar saai vindt dan versier je 'm toch
gewoon?

Eten en drinken 4-12 jaar: 5 supervieze
maar o zo lekkere hapjes
Kies de lekkerste hapjes uit deze vieze
verzameling. Klinkt gek he? Proef maar eens deze
ogen, of hondendrollen: durf jij het aan? 

Experiment 4-12 jaar: Hoe sterk is
spaghetti?
Spaghetti heb je vast weleens gegeten, maar wist
je dat je er ook een experiment mee kunt doen?
Het lijken hele dunne stokjes, dus wij gaan kijken
hoe sterk ze zijn. Zouden ze een beetje kracht
hebben? 

Sport en spel 8+: VoedselVolley
Het gaat er bij dit spel niet alleen om dat je goed
kan volleyballen: je moet er ook voor zorgen dat de
tegenstanders niet in de schijf van vijf gooien! 

Dinsdag 26 februari

We nemen bolletjes mee op het uitje

BSO Uitje
Vandaag hebben we een uitje met de BSO! 
Wat we gaan doen blijft nog even een verassing. 
Wel is het altijd fijn om met een uitstapje oude
kleding aan de trekken. 
heb jij er ook zo'n zin in!? 

Woensdag 27 februari

 Vandaag eten we bij de lunch: Bruine boterham 

Koken 4-12 jaar; Cupcake Cup!
Ben jij goed in bakken en versieren? 
Vandaag gaan we onze eigen cup cakes maken!
doe je ook mee aan de Cupcake cup!? 

Creatief 4-12 jaar: De fopfabriek
Een broccoli lolly? Of schuurspons taartjes? Houd
iedereen voor de gek met deze coole pranks! Even
knutselen en lachen maar! 

Drama 8+: Wat krijg je nu op je bord?!
Wat maak je me nu? Je krijgt een probleem
voorgeschoteld: hoe ga je dit oplossen? 



Wat maak je me nu?!
25 februari tot en met 01 maart

Creatief 4-6 jaar: Verven met
keukengerei
Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie
die thuis voor? Op de BSO gaan we er mee verven!
Een leuke manier om beter kennis te maken met
keukengerei. 

Donderdag 28 februari

Vandaag eten we bij de lunch: broodje gezond 

Creatief 8+: Menubord
Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we zien
wat er allemaal op de planning staat. Heel handig! 

Natuur 4-7 jaar: Nature's Chef
Kokkerellen voor dieren! We gaan aan de slag in de
keuken om de lekkerste gerechten voor de dieren
in de natuur in elkaar te toveren! Zo worden we
een echte Nature's Chef! 

Muziek 8+: Heerlijk, deze (w)rap
Wat gaat er op een wrap? We rappen met elkaar de
ingrediënten op een toffe beat! En voor wie echt
durft: een solo-(w)rap! 

Sport en spel 4-12 jaar: Boter, kaas en
eieren renspel
Een heel bekend Hollands spelletje waarbij je dit
keer niet pen en papier gebruikt maar je benen!
Rennen maar! Wie is het snelste?

Vrijdag 1 maart

Vandaag eten we bij de Lunch: Bruine boterham 

Creatief 8+: Moppentrommel maken
Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte
moppentrommel kun je zo een paar grappen
maken! 

Eten en drinken 4-12 jaar: Restaurant
organiseren
Alle papa's en mama's: komen jullie bij ons op de
BSO genieten van het heerlijke eten wat we
klaarmaken? We zijn eventjes een heus restaurant! 

Proefje 4-12 jaar: Experiment met
ijsthee
Je kunt literpakken vol ijsthee in de supermarkt
kopen, maar zelf maken is toch veel leuker? Je
leert hoe het moet.

Drama 8+: DIY Foodvlogs
Wie wordt de nieuwe Enzo Knol of Shane Kluivert?
We gaan een foodvlog maken van een
eenhoornmilkshake of knapperige koekdrollen.
Raar, maar waar!

Sport en spel 4-7 jaar: Fruitsalade
bingo
Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb
jij op je bingo-kaartje staan? Heb je valse bingo
dan moet je echt een liedje zingen. 


