
Meivakantie Kunst en Kitchen week 1
22 tot en met 26 april

Hallo allemaal,

Deze week starten we met ons thema Kunst en Kitchen. We maken
deze week kennis met het werk van beroemde Europese
kunstenaars, we maken een heel artistiek voedselschilderij. Ben je
nieuwsgierig geworden? Heel goed! In dit programma vertellen we
je alles over onze plannen voor deze vakantie en voor de jongens
zullen wij nog uitwijken naar het Molenveld voor verschillende
activiteiten.

Groetjes,
Het team van de BSO

Dinsdag 23 april

Eten & Drinken 4 - 12 jaar: Fruit pizza
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. 

Proefje 4-12 jaar: 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
aan het einde van de vakantie is het proefje
helemaal klaar! 

Sport en Spel 4-12 jaar: Snelle
koninklijke spelletjes
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en
verdedig je kasteel! Klinkt wel als een uitdaging
toch? Kom deze razendsnelle koningsspelletjes
meespelen als voorbereiding op morgen!

Creatief 4-12 jaar: Kunstig kunstwerk
Met een sokkel van klei, wat ijzerdraad en stukjes
rubber of bijvoorbeeld kralen maken we een
prachtig kunstwerk.

Donderdag 25 april

Sport & Spel 4-12 jaar: Alle hoeken
van het veld
Voor alle balkunstenaars onder ons! Scoor jij de
meeste punten op alle balonderdelen tijdens dit
circuit?
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Eten en drinken 4-12 jaar: Regenboog
popcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje
bij de film. Lekker in de bioscoop een bak popcorn
opsmullen. Nu maken we regenboog popcorn. Extra
vrolijke popcorn die ook lekker smaakt.

Het Molenveld
activiteiten op het Molenveld.

Creatief 4-7 jaar: Knikker kunst
Rollen maar met die knikkers...Gebruik de kleuren
die je zelf mooi vindt en creëer je eigen kunstwerk. 

Vrijdag 26 april

Sport & Spel 4-12 jaar: Kunstige
Balspelen Mix
Jagerbal, krokodillenbal, tsjoekbal, trefbal, stand in
de mand, 10 bal, schotsbal spel, handbal, mikbal en
nog veel meer super gave balspelen kun je doen
met een bal. Ben je al benieuwd welke balspelen jij
vandaag gaat doen?

Spel 7+ Breedbal
Breed? Hoezo breed? In een week met kunst &
lekker eten zou je nog kunnen denken dat we het
over de kunstschilder Breed hebben (ja, die
bestaat!) Maar nee hoor. Dit is een spannend en
sportief spel!

Creatief 7+: Voedselschilderij
De bekende Engelse fotograaf Carl Warner maakt
geweldige foto's van landschappen die hij
helemaal van etenswaren maakt. Kijk maar eens op
zijn website www.carlwarner.com
Zouden wij dat ook kunnen? Vast wel! We gaan
eerst allemaal plaatjes van eten in
kooktijdschriften zoeken en dan proberen we er
een zo mooi, leuk of gek mogelijk schilderij mee te
maken! Daarna houden we natuurlijk een echte
tentoonstelling!


