
Hip Holland Hip! op de Boerderij
22 april tot en met 03 mei

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,
Laura, Ipie, Lisa , Petra en Stevie

Maandag 22 april

Tweede paasdag
Vandaag zijn wij gesloten. Fijne Pasen allemaal! 

Dinsdag 23 april

Verrassingsuitje
Vandaag staat er een uitje op de planning! Waar
we heen gaan?.....Dat blijft nog even geheim.

Woensdag 24 april

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

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

Creatief 4-12 jaar: Schuursponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel!
Vandaag voelen wij ons jarig dus gaan we lekkere
taartjes maken! Helaas kunnen we deze niet
opeten maar ze zien er vast heel mooi uit!

Donderdag 25 april

Sport 4-12 jaar: Voetbal
In Nederland is dit echt de populairste sport. We
spelen een potje voetbal. Doe je mee? 

Spel 4-12 jaar: Levend Kwartet in de
Kring
Wie ben jij in dit leuke kwartetspel? Een heel
bekend Nederlands spelletje dat in deze levendige
variant nooit verveelt!
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Creatief en drama 4-12 jaar: Hollandse
Photo Booth
Een Volendamse muts, een snor, een molentje in de
hand...Allemaal 'props' die we kunnen maken
vandaag. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel
genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar
natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken
van selfies.

Vrijdag 26 april

De speeltuin in Bleskensgraaf
Vandaag gaan wij lekker spelen in de speeltuin.

Maandag 29 april

Uitje naar de Kaasmakerij
Vandaag gaan wij op uitje naar de Kaasmakerij.
Daar kunnen we zien hoe kaas nou eigenlijk
gemaakt word.

Koken 4-12 jaar: Patatje Gezond
Mmmmm, super lekker zakje patat! Of eh....het is
net even anders dit keer. Geen frietjes maar....?
Laat je verrassen.

Spel 7+: Ik hou van Holland quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij
deze quiz centraal. Wie weet het meest over
Holland? We testen de kennis over ons eigen land
in deze super spannende quiz! 

Dinsdag 30 april

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik
gebakken, in de andere landen doen ze dat weer
anders! Het is zeker weten altijd weer smullen!

Bowlingset maken
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis?
Neem ze mee. We hebben er enorm veel nodig. We
gaan onze eigen bowlingset maken.
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Hollandse tulpen maken
Als het lente wordt kun je overal tulpen zien
opduiken, en ze zijn er in allerlei kleuren. Maar wist
je dat je ze ook eenvoudig van papier kunt maken? 

Uitje naar de sport bso
Vandaag gaan wij sporten met de kinderen tussen
de 4 en 8 jaar oud op BSO het Startblok in
Alblasserdam. Nemen jullie je sportkleding mee?

Woensdag 1 mei

Natuurspeeltuin de Woeste Weide
Vandaag gaan wij naar de Woeste Weide in
Sliedrecht. Hier kunnen wij spelen in de
natuurspeeltuin en de dieren op de kinderboerderij
 gaan bezoeken. 

Donderdag 2 mei

Uitje naar de Sport bso
Vandaag gaan wij met alle kinderen sporten bij
Sport BSO De Basis in Sliedrecht. Nemen jullie je
sportkleding mee?

Vrijdag 3 mei

Koken 4 - 12 jaar: Hollandse
Groentesoep
Gezond en lekker is een zelfgemaakt soepje met
Hollandse groente. We maken het vandaag volgens
een ouderwets recept. Dat wordt smullen. 

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!

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.


