
Hip Holland Hip

Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar.
Dichtbevolkt heet dat! En we zijn een heel typisch volk met allemaal
eigen gebruiken. Nu heeft ieder volk dat natuurlijk wel maar weet je
eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is, voor mensen uit
andere landen heel vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld!
Vraag maar eens aan een toerist of zij dit ook kennen in hun eigen
land en ze staren je vast verbaasd aan!
Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes kom je tegen deze
week. We gaan speuren, sporten, knutselen, quizzen en nog veel
meer.

Hip Holland Hip is het thema!

Groetjes,
Het team van de BSO

Creatief 4-12 jaar Nijntje maken
Nijntje is een echt Hollands konijntje, getekend
door Dick Bruna! Wij gaan niet zomaar een Nijntje
maken, maar een Nijntje in een kommetjesvorm
van klei. Leuk én handig!

Creatief 4-12 jaar: Grachtenpandjes
maken
Langs de grachten van Amsterdam zien we nog
heel veel grachtenpandjes! Dit zijn hoge huizen uit
vroegere tijden. Wij gaan vandaag deze typisch
Hollandse huizen namaken, het komt er vast heel
mooi uit te zien!

Techniek en Proefjes 4-12 jaar:
Waterzuiveringsinstallatie
Tweederde van de wereld bestaat uit water. Ook
hier in Nederland zijn we daar bekend mee. We
hebben stevige dijken tegen het water en drinken
natuurlijk ook erg veel water. Daarvoor moet het
water wel eerst gezuiverd worden en wij zijn heel
benieuwd hoe dat precies gaat. Daarom gaan we
vandaag een waterzuiveringsinstallatie nabouwen!
Zo kunnen we zelf vies water schoonmaken. 

Sport en spel 4-12 jaar: Oud
Hollandsche Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal
doen tijdens deze oude spelen. 

Creatief 4-12 jaar Ouderwetse kijkdoos
maken
Maak een mooie kijkdoos en breng verhalen tot
leven. Dit is het type knutselwerk wat echt iedereen
wel eens gedaan heeft in zijn leven. Maar het blijft
zo verrassend! Gebruik je eigen fantasie! Knip plak
en kleur.

Spel 4-7 jaar: Levend Boter, kaas en
eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt,
dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek
en verschuif naar het juiste vakje. 

Proefje 4-12 jaar: Melkregenboog
Kleur je melk! Een kleurig experiment dat geweldig
is om te zien.



Hip Holland Hip

Proefje 4-12 jaar: Drijven of zinken
Een grote pot water en er dan verschillende
spullen in doen. Wat blijft drijven en wat zinkt? Bij
dit proefje geven we zelf een inschatting en
proberen het vervolgens uit. 

Creatief 7+: Delfts blauwe tegeltjes
Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken.
Er gebeurt iets magisch als je monochroom werkt:
elk tegeltje wordt anders en toch passen ze
allemaal bij elkaar. Zelfs als je niet voor typisch
Delfts blauwe motieven zoals bloemen, vogels,
landschappen met molentjes en zeegezichten met
zeilschepen kiest! 

Spel 4-12 jaar: Hollandse
plaatjeszoektocht
Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of
stroopwafels verzamelen. Dit klinkt misschien
makkelijk maar het is iets lastiger dan dat het lijkt.
We proberen zoveel mogelijk goede antwoorden te
verzamelen met ons team!

Creatief 4-7 jaar: Tulpenschilderij met
je handen
Prachtige tulpen die bloeien in een groen grasveld,
dat is echt een schitterend gezicht toch? Wij
maken vandaag bloemenkunst met onze handen.

Spel 4-12 jaar: Tegeltjeswijsheden
De appel valt niet ver van de boom; als je naast je
schoenen loopt, krijg je vieze sokken en zoals het
klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het zijn allemaal
wijsheden die je vaak terug ziet op de Delftsblauwe
tegeltjes. Het grappige is dat je bij de meeste van
dit soort uitspraken ook voorwerpen kunt
verzinnen. Vandaag spelen we daarom een
spannend zoekspel! Welk team weet de meeste
paren te maken en wordt tegeltjeskampioen?

Spel 7+: Hollandse lekkernijen Quiz
Een lekker patatje met mayonaise of een koekje bij
de thee. Je staat er helemaal niet bij stil dat
sommige dingen die je eet typisch Hollands zijn.
We gaan vandaag onze kennis testen met een
snelle quiz!


