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Hip Hollan� Hip!
Hallo allemaal,
Het is alweer meivakantie...

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar. Dichtbevolkt heet dat!
En we zijn een 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!

Vrolijke groetjes van juf Hanneke en juf Aniek

Maandag 26 april
Oud Hollandse spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen
tijdens deze oude spelen.

Hollandse Grachtenpanden
Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel
grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden.
Wij gaan vandaag deze typische Hollandse huizen
namaken. Het komt er vast heel mooi uit te zien!
Patatje gezond
Mmmmm, super lekker een zakje patat! Of eh....het is net
even anders dit keer. Geen frietjes maar...? Laat je
verrassen.

Dinsdag 27 april
BSO gesloten
Vandaag is het Koningsdag en is de BSO gesloten. Wij hopen dat jullie een
leuke dag hebben!
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Woensdag 28 april
Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet
helemaal duidelijk. Volgens de ene bron in China en
volgens anderen in Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare
molentjes.
Stadszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een
scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de
hand van een zoekkaart gaan we onze stad verkennen.
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.
Heb je thuis nog een schoenendoos over? Neem deze dan
vandaag mee!

Donderdag 29 april
Delfts blauwe papieren bordjes
Wie kent er niet de bekende Delfts blauwe bordjes? De
bordjes waren vooral vroeger razend populair in Holland,
maar zijn nu nog steeds erg bekend. Wij gaan onze eigen
bordjes maken.
Zaklooprace
Een spannende race tegen elkaar: welke loper is als eerst
aan de overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is
het dus niet!
Waterzuivering installatie
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed
gezuiverd worden. Wij maken onze eigen
zuiveringsinstallatie en kijken hoe dat werkt!

Vrijdag 30 april
Tegeltjeswijsheden
De appel valt niet ver van de boom. Dit is een wijsheid die je
vaak terug ziet op de Delftsblauwe tegeltjes. Hier kun je ook
een voorwerp bij verzinnen. We spelen daarom een
spannend zoekspel!
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Schijnende vuurtorens
Schepen weten dat ze bijna aan land zijn door het licht van de vuurtorens. Wij gaan onze
eigen vuurtoren knutsel maken die zelfs licht geeft!

Oranje smoothie
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een
slurp smoothie.

Maandag 3 mei
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan
vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.

Voetballen met de oranjeleeuwinnen
Zullen de oranjeleeuwinnen deze keer weer kampioen voetbal worden? Dat dit elftal super
goed is, is natuurlijk overduidelijk. Maar wist je dat je ook samen met hen kan spelen?
Samen met de oranje leeuwinnen spelen we een potje voetbal!
Vlaflip
Een ouderwets toetje is toch wel de vlaflip. Wij gaan er ook eentje maken! Makkelijk, en heel
erg lekker.

Dinsdag 4 mei
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.

Toffe tulpen
Als het lente wordt, kun je overal tulpen zien opduiken. Ze zijn er in allerlei kleuren. Maar wist
je dat je ze ook eenvoudig van papier kunt maken?

Sjoelen
Dit is een spel wat ze vroeger al speelde en echt Nederlands is. We gaan met elkaar een
potje sjoelen. Welk team wint?

Woensdag 5 mei
Hollandse Meesters
Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal bekende Nederlandse schilders.
Wij gaan ook prachtige kunstwerken maken. Dit doen we op een hele bijzondere manier,
kom jij ook?
Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom en rond, maar wel van recht en
vierkant. Hij maakte wereldberoemde werken die wij namaken in een cupcake variant!
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Hinkelen
Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun kracht en snelheid te testen,
wij doen het gewoon omdat het leuk is!

Donderdag 6 mei
Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden. Maar we zien niets! Raad jij
wat het geluid is?

Kunstworkshop: Dieren van Mondriaan
Piet Mondriaan is bekend van zijn schilderijen met dikke, zwarte lijnen en daar de primaire
kleuren tussen: rood, blauw en geel. We maken dieren in de stijl van Mondriaan!

De smaak van Nederland
Drop, kaas, rookworst, hagelslag en haring zijn allemaal typisch Nederlandse gerechten. We
gaan proeven hoe Nederland smaakt. Weten de kinderen wat ze eten? En durven ze alles te
proeven? Misschien zelfs wel met een blinddoek voor? Een spannende en smakelijke
activiteit over typisch Nederlands eten! Een activiteit die de zintuigen prikkelt!

Vrijdag 7 mei
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 Nederlands zijn. We gaan onze kennis testen met een
snelle quiz!
Kunstworkshop: Dobbelen met Van Gogh
Vind jij tekenen leuk? Probeer dan eens door middel van een spel een vaas met
zonnebloemen net als van Gogh te maken. Gooi met de dobbelsteen en kijk wat jij mag
tekenen!
Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?
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