
Wasko bso Het Palet

Regenboo� Rollercoaster
Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een fleurige reis
van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke kleurenparade!

Bouw een mini achtbaan en beleef de Rollercoaster Experience. Ontdek alle kleuren
van de regenboog, ren een echte Color Run en ontcijfer de geheime verborgen kleuren
tijdens de media-activiteit: Colour Tracks. We verwennen onszelf daarbij met heerlijke
Regenboogwraps en een gezonde Regenboogsalade!

Kleurrijke groetjes,

Willemijn,Zachery,Renate & Tessa

Maandag 26 april
Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om
een regenboog te zien. Weet jij welke kleuren er in een
regenboog horen?
Pokéball pizza
Lunch
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je
ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je
eten maar degene die we gaan maken wel!
Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige
muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het
spel!
Kleurrijke kralenkettingtocht
De kleuren van de kralenketting wijzen jullie de weg. Links,
rechts of is het tijd voor een vraag? Puzzelen maar!
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Dinsdag 27 april
Bso is gesloten : Koningsdag.

Woensdag 28 april
Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super
simpel en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of
de kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je
hebt een super vrolijk en lekker drankje.
Schilderspalet uit de natuur
Welke kleuren kun je allemaal buiten vinden? We gaan met
ons schilderspalet de natuur in en verzamelen daar de
mooiste kleuren!
Hollywood Hamburgers
Lunch
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete
snack van filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We
maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse
hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij lekker vindt.
Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig
stippenpatroon op keukenpapier.
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Donderdag 29 april
Klimmende kleuren
We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op keukenpapier en hang deze aan een
touwtje in het water. Wat zal er gebeuren?

Rainbow wraps
Lunch
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien.
Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?
Kleur bekennen: het kleurrijke spreekwoordenspel
Het is tijd om kleur te bekennen! Welke spreekwoorden ken jij allemaal? We beelden deze
kleurrijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!

Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste op de goede
lijn?

Vrijdag 30 april
Glas in lood raamhangers
Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er voortaan kleur op de muur.
Want wij maken een mooie hanger met kleureffect!

Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt het jouw team de meeste
kleurenkwartetten te verzamelen?

Groentesoep met Stokbrood.
Lunch
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!
Krassen voor een regenboog
We tekenen regenbogen of andere mooie gekleurde tekeningen op papier. Daarna laten we
onze tekening helemaal verdwijnen onder zwarte verf. En als de verf droog is....? Krassen
maar!
Kleurrijk water
Ken jij alle kleuren van de regenboog? Leg een strook crêpepapier in een potje met water en
kijk wat er gebeurt. Dat ziet er mooi uit!
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