
Ontdek Japan meivakantie groene bso
30 april tot en met 11 mei

Hallo allemaal,

Heb je wel eens sushi gehad? Of wel eens Pokémon gezien? Allebei
zijn ze typisch Japans. We wanen ons helemaal in Japan tijdens het
eten van sushi maar ook tijdens het oefenen voor Japanse krijger of
bij het maken van Geisha blikjes. Ehm, wat voor blikjes? Nou dat
kom je vanzelf te zien op de BSO, kom daarom ook! En heb je een
kimono (een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk mee om een
dagje aan te doen! 

Groetjes van Felicia, Sanne, Cynthia, Cynthia & Brigitte 

p.s. Een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer.
Mocht de activiteit niet door kunnen gaan, dan zal er een passende
activiteit voor in de plaats komen. 
Naast de geplande activiteiten is er natuurlijk ook deze vakantie
weer genoeg tijd voor eigen inbreng van de kinderen.
TREKKEN JULLIE JE OUDE KLEDING EN LAARZEN AAN!

Maandag 30 april

4 t/m 12 Speeltuin 't Lijsternest
Vandaag zullen we van 10:00-13:30 naar de
speeltuin gaan. 
's Ochtends zullen we al een heerlijk
boterhammetje smeren voor tussen de middag
want we gaan gezellig picknicken in de speeltuin.

4 t/m 12 Mini 'Zen' tuin maken
Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de
natuur? Dan is deze activiteit echt iets voor jou! We
maken met de groep een mini tuin! 

4 t/m 12 Snoep sushi
Deze sushi smaakt niet naar vis, maar naar snoep!
Dat is het namelijk ook: smullen maar! 

7+ Stokjes skills
We doen allerlei spellen die maar met eetstokjes te
maken hebben. Van estafette lopen tot spekjes in
een bakje doen. Het gaat hier om echte skills!

Dinsdag 1 mei

4 t/m 12 Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de
krant. Misschien vond je het lastig met al die
cijfers. Maar het kan ook met kleuren. 

4 t/m 12 Japanse komkommer salade
'Sunomono' wordt deze salade ook wel genoemd.
Hij is heerlijk zoet: deze moet je geproefd hebben!

7+ Koi Karpers maken
Vandaag vieren wij net als in Japan de jongensdag.
Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi
karpers buiten te hangen als er in het huis wonen.
Wij maken onze eigen koi karpers!

7+ Chopstick game
Als je dit Japanse spelletje eenmaal kent raak je er
heel snel verslaafd aan. Je kunt het namelijk overal
spelen. Het wordt ook wel vingerschaken of
zwaarden genoemd... ben je al benieuwd? 

Woensdag 2 mei

7- jaar: Bloesem Bomen
Een boom vol met bloesemknopjes maken we
vandaag door eens flink te blazen. Neem een rietje,
wat verf en papier en blaas de mooiste takken. 

4 t/m 12 Viskoekjes
Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes.
Een makkelijk en gezond recept dat je zeker thuis
ook eens moet uitproberen.
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4 t/m 12 Pokémon: Gotta catch 'em all
12
Honderden Pokémon bestaan er. In het bekende
spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 te vinden. Maar
vandaag zoeken wij 12 Pokémon. We volgen de
Pokéballs en Drowzee wijst ons naar rechts, Mewto
naar links en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12
Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we
het allemaal goed?

Donderdag 3 mei

4 t/m 12 Natuurlijke mandala maken
Mandala betekent cirkel. Door het tekenen van
mandalas word je creatief gestimuleerd en het
werkt rustgevend. Voor het maken van mandala's
kun je gebruik maken van verschillende materialen
en technieken. Vandaag maken we er eentje van
materiaal die we vinden in de natuur.

4 t/m 12 Bento lunchboxes
Bento komt oorspronkelijk uit Japan en zijn
Japanse lunchtrommels. In Japan is het een kunst
om de bento boxen zo leuk en origineel mogelijk te
maken. Wij gaan vandaag ook een poging wagen
om een originele lunch te maken. Neem jij vandaag
een lege lunchtrommel mee?

7+ Geisha blikje schilderen
Een Geisha is een oosterse vrouw. Het is best een
project, Geisha's maken van een blikje, maar vooral
heel leuk om te doen. Verven maar!

7+ Gelukskatje knutselen
Het gelukskatje kan voor klanten zorgen maar ook
voor geluk en rijkdom. Waar zal jouw gelukskatje
voor zorgen? 

Vrijdag 4 mei

7- Japans memory spel
We spelen een Japans memory spel, heb jij de
sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een
keer! 

4 t/m 12 jaar: Wafel sushi
Lekker sushi! Maar dan nu op een hele andere
manier! Kom ook je eigen sushi maken!

7+ Pokémon Hints
Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze
ook uitbeelden? En dan het liefste zo goed dat
jouw team kan raden wie jij bedoelt. Lukt je dat
dan verdien je een punt!

Maandag 7 mei

7- Pandabeer stempelen en verven
Met eenvoudige middelen maken we met een
beetje verf zo een pandabeertje! Trouwens, met
dezelfde techniek kunnen we ook een muis maken!

7+ Sushi maken
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? Een
keertje willen koken voor je ouders? Kom dan met
ons sushi maken. Gezonde Japanse hapjes met
zeewierbladen en vis.

7+ Kimonos en Sushi - Speurtocht
Japan
Leer over de Japanse cultuur en volbreng de
opdracht. 

Dinsdag 8 mei

7- Ninjas van toiletrollen
Zo eenvoudig maar zo cool! Van simpele
toiletrolletjes maken we coole ninja's!
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4 t/m 12 Avonturen boerderij
Vandaag zullen we naar de Avonturen boerderij
gaan. 

7+ Origami: doosje vouwen
We gaan een origami doosje maken. Origami staat
voor Japanse vouwkunst. Dit doosje is leuk om
kleine dingen in te bewaren of om te gebruiken als
cadeau-verpakking. 

Woensdag 9 mei

4 t/m 12 Magische tuinbonen in een
potje
Hoe groeien bonen precies? Wij gaan hun
ontwikkeling van dichtbij meemaken door ze in een
doorzichtig potje te plaatsen en zo kunnen we de
groei bekijken!

4 t/m 12 Cake fruit rol maken
Dit is geen normaal plakje cake met wat fruit erop,
maar dit wordt een opgerolde cake! We bakken
hem en versieren hem met fruit!

7+ Ninja's van chenilledraad
We maken ninja's van knutselmaterialen. Ze zien er
cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt
spelen als ze klaar zijn.

Donderdag 10 mei

4 t/m 12 Speeltuin 't Lijsternest
Vandaag zullen we van 10:00-13:30 naar de
speeltuin gaan. 
's Ochtends zullen we al een heerlijk
boterhammetje smeren voor tussen de middag
want we gaan gezellig picknicken in de speeltuin.

7- Orientaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze
eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier. 

4 t/m 12 Japanse komkommer salade
'Sunomono' wordt deze salade ook wel genoemd.
Hij is heerlijk zoet: deze moet je geproefd hebben!

7+ Word een Japanse krijger!
Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit het
met jouw reactievermogen, snelheid en tactiek?
Heb jij de kracht en de souplesse van een samoerai
strijder? Doe mee aan deze tests en ontdek wat je
kan.

7+ Sumo worstelaars van flesjes
Kom vandaag jouw eigen sumo worstelaar maken
van een lege fles. Heb je thuis een lege plastic fles
met aan de onderkant van die bobbeltjes; neem
mee!

Vrijdag 11 mei

7- Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur
te spuwen! 

4 t/m 12 Pokémon cupcake
Ben jij ook zo gek op cupcakes? Dan zul je deze
cupcakes helemaal verrukkelijk vinden, we maken
namelijk pokéball cupcakes! Ze zijn bijna te leuk
om op te eten, maar dat doen we gewoon
evengoed!

 7+ Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd
aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we
samen met ons team: worstelen maar!


