
Mei vakantie week 2 KUNST & KITCHEN
29 april tot en met 03 mei

Informatie ouder/ verzorger:
Iedereen die werkt, inburgert of studeert heeft recht op
kinderopvangtoeslag en dat kan oplopen tot meer dan 90 van de
kosten. Ook als het enkel gaat om vakantieopvang of opvang tijdens
studiedagen!
Bij het servicebureau van Wasko zitten de medewerkers van de
afdeling Kindplanning  klaar voor
meer informatie en voor een vrijblijvende proefberekening (bel
078-6157165 of mail kindplanning@wasko.nl )
Of voor meer informatie over de opvang bij Wasko zie www.wasko.nl
Kom je ook gezellig een dag op de BSO!

Maandag 29 april

Lunch
Broodje knakworst

Heer Ollie & Orka's

Kandijsticks maken
Een soort superkristallen maken? Je hebt alleen
water, suiker & eventueel wat voedingskleurstof
nodig, een saté prikker en een potje. En daarna
heb je geduld nodig. Heel veel geduld! Want pas na
een week is het proefje helemaal klaar! 

Allemaal

Zoet of Zout-spel
Proeven of je op de goede weg zit, hoe werkt dat?
Met dit spel heb je niet alleen je ogen nodig, maar
ook je smaak! Zoet is goed, zout is fout. Je
algemene kennis wordt letterlijk en figuurlijk op de
proef gesteld!

Heer Ollie & Orka's

Samen proeven
Super zuur, heel erg zoet of zo vreselijk zout dat je
meteen naar een bekertje water grijpt? Wat proef
je? Doe mee met de smaaktest.

Tompoes & Snorkels

Kleurrijk melkspektakel
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk,
wat kleurstof en afwasmiddel!
Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!
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Dinsdag 30 april

Boterham gezond

Lunch

Allemaal

De verdwenen kleuren van meneer Mo
Net
Help! Kunstenaar Mo Net is zijn kleuren kwijt! Toen
hij vanmorgen zijn verfpotjes opendeed waren alle
kleuren verdwenen en zat er alleen nog maar witte
verf in! De burgemeester heeft Mo Net gevraagd
een mooi schilderij te maken en dat moet morgen
af zijn! Zonder kleuren wordt het natuurlijk
helemaal niet mooi! Wat nu???? Slagen de kinderen
erin de kleuren terug te vinden en Mo Net te
helpen????

Heer Ollie & Orka's

Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op en
vullen ze een beetje met verf. We prikken ze op een
schildersdoek en gooien dan met dartpijlen de
ballonnen lek. Zo ontstaat er een super creatief en
gek kunstwerk.

Tompoes & Snorkels

Stilleven met fruitschaal
Een goed gevulde fruitschaal met heerlijk fruit dat
niet bederft. Handig toch? Knip, plak en kleur mee!

Allemaal

Vlaflip
Een ouderwets toetje is toch wel de vlaflip. Een
klein stukje geschiedenis:  De vlaflip bestaat
oorspronkelijk uit drie ingrediënten, die in een
hoog glas worden gegoten. Limonadesiroop,
vanillevla en yoghurt. Wij maken er vandaag ook
eentje!

Woensdag 1 mei

Lunch
Pannenkoeken
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Allemaal

Workshop beroemde Europese kunst
Wereldberoemd zijn de werken van Van Gogh,
Rembrandt, Picasso, Rubens, Matisse en vele
andere schilders. We kijken naar hun beroemde
werken. Wat vinden we er van? Mooi, lelijk, gek,
vrolijk of somber? Wil je er eentje namaken of
maak je een andere versie? Leef je vandaag
creatief uit!

Tompoes & Snorkels

Fruitmand
Ben jij een peer of een appel? Doe mee met dit
fruitspel!

Allemaal

Pizza op een stokje
Een opgerolde variatie van een pizza en dan ook
nog eens op een stokje. Lekker en ook leuk om te
maken. Rol je mee?

Donderdag 2 mei

Lunch
Een overheerlijke Hollandse Boterham

Tompoes & Snorkels

Kunstig kunstwerk
Met een sokkel van klei, wat ijzerdraad en stukjes
rubber of bijvoorbeeld kralen maken we een
prachtig kunstwerk.

Allemaal

Fruitpizza
Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde
combinatie maar dat is het niet. We maken een
bodem van zoet deeg en beleggen de pizza met de
heerlijkste soorten vers fruit. Echt een aanrader. 

Tompoes & Snorkels

Menukaarten ren- en zoekspel
Wat is hier te eten? Nou daar kom je echt niet
zomaar achter want alle menukaarten zijn totaal
verknipt! Ren je rot en probeer alle menukaarten
compleet te maken. Wie is het snelste?
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Heer Ollie & Orka's

Graag voor alle kinderen van Heer Ollie & de
Orka's sportkleding meenemen. Vooral
Sportschoenen!

SportBSO

Vrijdag 3 mei

Lunch
De overheerlijke Hollandse Boterham

Allemaal

Alle hoeken van het veld
Scoor jij de meeste punten op alle balonderdelen
tijdens dit circuit?

Puffy Paint met scheerschuim
Een Amerikaanse rage: puffy paint. Dit is een soort
dikke verf die je zelf kunt maken. De verf geeft
jouw creaties bijna letterlijk een nieuwe dimensie:
door de consistentie vormt de verf een soort
3D-laag op het papier. Puffy Paint kun je op nogal
wat verschillende manieren maken. Vandaag
maken we de variant met scheerschuim.

Winegums maken
Die overheerlijke snoepjes, die ook een beetje
verslavend zijn, kun je vandaag zelf maken.


