
Meivakantie Kunst & Kitchen week 2
29 april tot en met 03 mei

Hallo allemaal,

Weet jij wat Food Art is? Food is Engels voor voedsel en art betekent
kunst. Dat die twee heel vaak samengaan zie je wel aan bijvoorbeeld
de Bento, een Japanse lunchbox waarin echt kunstwerkjes zitten,
zoals een bolletje rijst vermomd als Hello Kitty. Onze activiteiten
hebben ook alles te maken met kunst en kokkerellen, op een heel
gevarieerde manier. We doen smaaktesten, estafettes en natuurlijk
gaan we creatief aan de slag. Zou het ons ook lukken om echt heel
verrassende lekkere gerechten te maken? 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 29 april

Eten & Drinken 4-12 jaar: 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?

Spel 4-12 jaar: 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????

Creatief 4-7 jaar: Stilleven met
fruitschaal
Een goed gevulde fruitschaal met heerlijk fruit dat
niet bederft. Handig toch? Knip, plak en kleur mee!

Dinsdag 30 april

Kinderboerderij Papenhoeve
we gaan vanmiddag naar de kinderboerderij in
Papendrecht.

Eten & Drinken 4-12 jaar: Vlaflip
Een prachtige kleurencompositie: de vlaflip
bestaat oorspronkelijk uit drie ingrediënten, die in
een hoog glas worden gegoten. Limonadesiroop,
vanillevla en yoghurt. Wij maken er vandaag ook
eentje!

Spel 4-12 jaar: Menukaarten ren- en
zoekspel
Wat is hier 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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Creatief 4-7 jaar: Schilderen als
Michelangelo
Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het prachtige
plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Wat een
uitdaging om dit al liggend op je rug te moeten
doen. Test vandaag maar eens uit hoe moeilijk dat
is!

Donderdag 2 mei

Spel 4-12 jaar: 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.

Schilderspalet om te smullen
Prachtige kleuren en een klein penseeltje zien we
terug op het schilderspalet dat we vandaag gaan
bakken. Dit wordt een enorm artistiek koekje!

Monogrammen van strijkkralen
Een monogram is een beeld gemaakt door het
combineren van twee of meer grafische tekens en
symbolen om een nieuw uniek en persoonlijk beeld
te maken. In oude tijden werden monogrammen
gebruikt door ambachtslieden en kunstenaars, als
een soort handtekeningen op kunst, sculpturen en
meubels. Wij maken vandaag een hippe variant.

Vrijdag 3 mei

Creatief 4-7 jaar: Receptenplankje
maken
Hoe bewaar jij je favoriete recept? Om te
voorkomen dat je ze kwijtraakt of dat ze misschien
overal rond gaan slingeren kun je vandaag een
receptenplankje maken. Leuk om zelf te houden of
als cadeautje.

Proefje & Koken 4-12 jaar: Winegums
maken
Die overheerlijke snoepjes, die ook een beetje
verslavend zijn, kun je vandaag zelf maken.


