
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 in de keuken,
spelen spellen zoals het ingrediënten spel en gaan creatief aan de
slag met o.a. verven met keuken gerei.
Wij vinden het een super gaaf thema en hebben er zin in. 
Groetjes van Yvonne, Gina, Amber, Lenny, Aniek van BSO Villa
Kakelbont

Maandag 25 februari

Sport BSO de Basis
Vandaag gaan we een dag naar de Sport BSO in
sporthal de Basis.  Verdere informatie over deze
dag krijgt u nog van ons. 
Programma:
- Kat en muis tikspel
- Bowlen
- Touwzwaaien
- Verstoppertje in het donker

Willen jullie allemaal gymkleding en
gymschoenen meenemen?

Dinsdag 26 februari

UITJE
Vandaag hebben we een uitje met de BSO. Wat we
gaan doen is nog een verrassing.. het heeft met
eten te maken. 

Creatief 4-7 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. 

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? 

Woensdag 27 februari

Creatief 4-12 jaar: Koksmuts maken
Een chefkok draagt altijd een schitterende witte
muts. Wij maken er vandaag ook eentje. En als je
zo'n witte muts maar saai vindt dan versier je 'm
toch gewoon? Daarna kan je de muts gebruiken in
het BSO lokaal.

Natuur 4-12 jaar: Modder cupcake +
Lekkere cupcake
Cupcakes heb je in allerlei soorten en kleuren.
Zelfs een modder versie, die smaakt alleen niet zo
lekker. Maar ze zien er wel heel leuk uit, dus die
gaan we vandaag maken. Daarna maken we
natuurlijk lekkere cupcakes die we wel kunnen
opeten. 

Sport en spel 8+: Het grote
ingrediëntenspel
Verzamel de 4 ingrediënten en raad het gerecht op
de menukaart voor extra punten! Een
kwartetachtig spel voor binnen en eventueel
buiten. Met een beetje hulp kunnen de kinderen
onder de 8 jaar misschien wel helpen.
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Donderdag 28 februari

Creatief 4-12 jaar+: Menukaart maken
+ Rollenspel 4-12 jaar: het lokaal
wordt een restaurant.
We maken vandaag een Menukaart. Op onze
zelfgemaakte menukaart kunnen we zien wat er
allemaal in de keuken besteld kan worden. Ook
zoeken we nog obers en een kok. Daarna kunnen
we de menukaart gaan gebruiken en toveren we
het BSO lokaal om naar een restaurant. 

Eten en drinken 4-12 jaar: Master chef:
wraps maken
We zijn vandaag een echte master chef en gaan
heerlijke wraps maken. We bedenken met elkaar
wat voor wraps we gaan maken. Smullen maar..

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

Creatief 4-12 jaar: Stilleven met
fruitschaal
Een goed gevulde fruitschaal met heerlijk fruit dat
niet bederft. Handig toch? Knip, plak en kleur mee!

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 4-12 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. 


