
Game Mania
19 april tot en met 03 mei

Hallo allemaal,

Hou je van gamen? Tegenwoordig zijn heel veel kinderen heel gek
op gamen op een Wii, een Play Station of misschien op de tablet of
computer? Misschien hoor jij ook wel van je ouders dat je niet te
veel op de tablet mag of spelen op een playstation? Deze vakantie
gaan we superveel plezier beleven aan Minecraft, FIFA, Candy
Crush, Hay Day en Angry Birds op een totaal andere manier. We
komen vooral heel veel in beweging, gaan ons creatief uitleven en
eten verrassende leuke gerechten.

Wij hebben er al ontzettend veel zin in. Jullie ook?

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 22 april

BSO dicht in verband met Pasen

Dinsdag 23 april

Themadag: FIFA

Sport 4-12 jaar: FIFA Live, lekker
voetballen!
We spelen een potje voetbal alsof we de
sterspelers van FIFA zijn. Doe je mee?

Spel 4-12 jaar: Flessenvoetbal
Een alternatief voor gewoon voetbal. Dit is meer
spel dan sport want het is echt lachen! Houd je fles
overeind! 

Spel 4 - 12 jaar: Blaasvoetbal
Nee, niet je handen gebruiken! En vooral ook niet
denken dat je een rietje als hockeystick kunt
gebruiken want we pakken een schaar....Blazen
moet je vandaag om een goal te kunnen maken.
Met een rietje kun je dus punten scoren. Doe mee!

Creatief 4-12 jaar: Vingervoetbal
Niet met je voeten de bal weg trappen maar met je
vingers! Knip en kleur de spelers en je bent klaar
voor een potje vingervoetbal! Wie ben jij? Messi,
Ronaldo of...? 

Creatief 4-12 jaar: Girls only, nailart,
nagels lakken als een pro!
Niet zo'n zin in voetbal, maar wel zin in
gemanicuurde nagels zoals topmodellen en
voetbalvrouwen? Maak ze vandaag in onze eigen
geïmproviseerde nagelstudio.

Woensdag 24 april

Spel 7+: Katapult schieten
De Angry Birds worden gelanceerd door een
katapult. We maken vandaag een eigen variant en
proberen ook echt te gaan schieten.

Themadag: Angry Birds

Creatief 4-12 jaar: Angry birds
knutselen van ballonnen
Wie is jouw favoriet? Red bird misschien? Of Chuck
(geel en driehoekig), Hal (groen) of misschien
Bomb (zwart). Maakt niet uit wie je favoriet is, je
mag ze allemaal maken vandaag. We gebruiken
hiervoor ballonnen.

Spel en Creatief 4-12 jaar: zelfgemaakt
vangspel
Voor het maken van je eigen vangspel hebben we
een grote plastic verpakking nodig van melk. Je
kent toch wel die twee literverpakkingen van
plastic met handvat? Ook een verpakking van
vloeibaar wasmiddel werkt prima. Heb je er eentje?
Neem mee! In een mum van tijd hebben we dit
omgetoverd tot een vangspel.
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Natuur: 4-12 jaar Voor de echte vogels:
Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te
worden van het vrolijke gekwetter van vogeltjes?
Lok ze naar je tuin of balkon met deze heerlijke
vogelkoekjes!

Eten 4-12 jaar: Angry birds
stroopwafellolly
Veel te leuk om op te eten? Of veel te lekker om te
laten staan?

Donderdag 25 april

Vandaag gaan we op 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!?

Vrijdag 26 april

Themadag: Hay Day en Farmville

Creatief 7+: Funny beestje van
frisdrankblikje
Lege blikjes belanden in de prullenbak maar
vandaag even niet! We pletten ze helemaal en
maken er leuke beestjes van.

Creatief en natuur 4-7 jaar: Boerderij
met dieren
Maak jouw eigen boerderij met dieren! We
gebruiken een bouw- en kleurplaat maar gaan ook
naar buiten op zoek naar wat echt gras om op te
plakken en meer.

Koken zonder keuken 4-12 jaar:
Worstsnoetjes
We maken lekkere hartige hapjes die op het koppie
van een varken lijken. Lekker snacken!

Natuur 4-12 jaar: Hay Day mandala
op een bord
We gaan lekker naar buiten en kijken om ons heen
wat voor mooie bladeren, gras, hooi,
kiezelsteentjes, stokjes, veren enzovoort we
allemaal zien. Allemaal nemen we een rond
papieren bord mee en creëren een mandala.

Sport en Spel 4-12 jaar: Vossen en
Kippen spel
Tok, tok, tok, toooook! Ahoeeeeee! Kippen en
vossen opgelet! Anders kan je zomaar afgetikt
worden.

Maandag 29 april

Themadag: Minecraft

Spel 7+: Bouwen met spaghetti en
marshmallows
Niet op een tablet bouwen zoals in Minecraft maar
nu bouwen met ongekookte macaroni en
marshmallows. Samen of alleen: aan jou de keus.
We maken mooie bouwwerken.

Creatief 4-12 jaar: Minecraft hangers
Diverse coole figuren van Minecraft kun je
namaken volgens de patronen die we voor je
hebben. Met strijkkralen maak je zo een leuke
hanger!
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Eten 4-12 jaar: Minecraft blokjes
fruitsalade
Minecraftblokjes doen denken aan de Rubiks
kubus. We maken een leuke eetbare variant.

Spel 4- 7 jaar: KAPLA versus
Minecraft
KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte
bouwmogelijkheden met KAPLA. Net als bij
Minecraft bouwen we er op los. Maar dit keer niet
digitaal maar met houten plankjes! Vanmiddag
gaan we er mee aan de slag.

Dinsdag 30 april

Themadag: Candy Crush

Sport en Spel 4-12 jaar: Candy Crush
levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel
mogelijk punten. Welk team wint?

Eten en Drinken 4-12 jaar: Snoep
IJsjes maken
Super simpel maar ook superveel fun! Maak een
gummy bear ijsje of gebruik andere candy's. Paar
uurtjes in de vriezer en dan: smullen maar!

Experiment 4-12 jaar: Candy Crush
berg
Ontdek hoe bergen ontstaan! Superkort proefje
maar wel heel leerzaam. O ja, als we het
eindresultaat nou met z'n allen op eten dan valt
het wel mee met dat ongezonde, toch?

Creatief 7+ : Snoepcadeautjes maken
Een beetje origami gebruiken we om de meest
leuke snoepachtige vormen te maken die heel
geschikt zijn als kleine cadeauverpakking.
Bijvoorbeeld als iemand geld wil voor zijn
verjaardag. Vanaf nu weet jij een creatieve manier
om een klein cadeautje of geld in te verpakken!

Woensdag 1 mei

Vandaag gaan we op 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!?

Donderdag 2 mei

Eten en drinken 4-12 jaar: Fortnite
Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we
een zelfgemaakte Slurp Juice maken. Hier scoor je
zeker weten veel health points mee! 

Creatief 7+: Minecraft Creeper
Helemaal gek van Minecraft? Dan is deze enge
Creeper wel wat voor je. Zet er een paar bij elkaar
dan heb je al een hele Minecraft wereld.

Spel 4-12 jaar: Minecraft Bingo
De bekende figuren van Minecraft staan allemaal
op de bingokaarten maar iedereen heeft natuurlijk
een andere kaart. Wie heeft er als eerste bingo?

Creatief 4-7 jaar: Snoep vlinder
Een grappige vlinder maken we van een
wasknijper. De vleugels worden eetbaar. Vraag jij je
af hoe dat precies zit? Zet er zelf dan eentje in
elkaar vandaag!

Vrijdag 3 mei

Even uitrusten
Vandaag is de laatste dag van de vakantie. Zijn
jullie ook zo moe van al dat spelen? Wij wel!
Daarom doen we het vandaag rustig aan. Weet je
iets leuks om te doen? Vraag het ons maar,
misschien kunnen we het wel gaan doen.


