
Voorjaarsvakantie 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 voor de natuur
en alle papa's en mama's zijn welkom in ons restaurant! 
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

iedereen

High tea
Een Engelse High Tea is een uitgebreide theeronde
in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen van ,
hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd
met verschillende theesoorten en
vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het
de avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt. We
gaan een High Tea voorbereiden en er dan heerlijk
van genieten!

iedereen

broodmaaltijd

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?

Experiment 8+ 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? 

8+

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! 
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Dinsdag 26 februari

snorkels en tompoes

Bij mooi weer naar de speeltuin

8+

naar de Natuur Bso!
Vandaag gaan wij gezellig naar de natuur BSO.
Daar zijn leuke activiteiten die georganiseerd
worden

uitrusten van het spelen in de speeltuin

film met popcorn

voor iedereen

broodjes met knakworst

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. 

8+

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

Woensdag 27 februari

voor iedereen

Een verrassing

broodmaaltijd
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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! 

Donderdag 28 februari

hoofdgerecht

Kipnuggets maken met frietjes
Lekker: kipnuggets! Misschien bestel jij ze wel eens
bij een Happy Meal? Nou, we kunnen je verzekeren
dat deze zelfgemaakte nuggets wel 100 x
lekkerder zijn. Help je mee?

snorkels en tom poes

Uitstapje met de onderbouw maar
waar naar toe??

nagerecht

Vlaflip
Een ouderwets toetje is toch wel de vlaflip. Een
klein stukje geschiedenis: de vlaflip is een
benaming uit de jaren zestig, waarmee men het
oubollige imago van vla wat wilde oppoetsen. De
vlaflip werd in 1963 bedacht door een mevrouw uit
Brabant. Haar man werkte bij zuivelfabriek
Campina. De vlaflip bestaat oorspronkelijk uit drie
ingrediënten, die in een hoog glas worden
gegoten. Limonadesiroop, vanillevla en yoghurt.
Wij maken er vandaag ook eentje!

voorgerecht

Gevulde eieren
Mmmm, heerlijk zijn ze. Gevulde eieren. Heb je ze
al eens vaker gemaakt? Vertel ons dan je recept.
Wij hebben vandaag het meest bekende en
traditionele recept voor je maar er zijn allerlei
variaties mogelijk.

Creatief 8+: Menubord
Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we zien
wat er allemaal op de planning staat. Heel handig! 
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Sport en spel 8-12 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

iedereen

broodjes mee

iedereen

naar de sport bso


