
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!   
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! Ben jij ook niet vies van een grapje? 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 25 februari

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

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. 

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

Spel 4-12 jaar: Menukaartje blazen
Wie blaast de laatste kaartjes van het glas en moet
de inhoud opdrinken? Wat zal het zijn: melk, water
of iets heel anders? 
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Donderdag 28 februari

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

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

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.

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. 


