
polderkids week 6 t/m 9 - Ontdek Japan
04 februari tot en met 03 maart

Hallo allemaal!
Heb je wel eens sushi gehad? Of wel eens Pokémon gezien? Allebei
zijn ze typisch Japans. We wanen ons helemaal in Japan tijdens het
eten van sushi maar ook tijdens het oefenen voor Japanse krijger of
bij het maken van koi karpers. En heb je een kimono (een Japanse
jurk), neem die dan natuurlijk mee om een dagje aan te doen! 

Groetjes van het team van de BSO

Maandag 25 februari

VOORJAARSVAKANTIE!

Wafel sushi
Lekker sushi! Maar dan nu op een hele andere
manier! Kom ook je eigen sushi maken!

Oosters stratego
We spelen levend stratego maar dan als Aladdin, of
als Jasmine... Net welk kaartje je krijgt!

Japanse foam stempels
In Japan zijn ze dol op stempels. Om mee te
knutselen, maar ook om officiële documenten mee
te ondertekenen. Elke Japanner en elke Japanse
instantie of bedrijf heeft daarvoor namelijk een
hanko: een naamstempel.

Chopstick game
Als je dit Japanse spelletje eenmaal kent raak je er
heel snel verslaafd aan. Je kunt het namelijk overal
spelen. Het wordt ook wel vingerschaken of
zwaarden genoemd... ben je al benieuwd? 

Dinsdag 26 februari

Cake fruit rol maken
Dit is geen normaal plakje cake met wat fruit erop,
maar dit wordt een opgerolde cake! We bakken
hem en versieren hem met fruit!

Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met
water in plaats van wc-papier. Wij maken er een
grappig spelletje van!

Japanse hints
Doe een Japanse situatie voor zonder iets te
zeggen. Begrijpt de ander en kan hij het weer goed
uitbeelden? Zo ontstaat er hele grappige situaties!

Orientaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze
eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier. 
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Donderdag 28 februari

Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd
aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we
samen met ons team: worstelen maar!

Ninja's van chenilledraad
We maken ninja's van knutselmaterialen. Ze zien er
cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt
spelen als ze klaar zijn.

Pokémon Hints
Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze
ook uitbeelden? En dan het liefste zo goed dat
jouw team kan raden wie jij bedoelt. Lukt je dat
dan verdien je een punt!

Fortune Cookies
Fortune Cookies  oftewel Gelukskoekjes  wie kent
ze niet. Al was het alleen maar uit de film. Het zijn
kleine krokante koekjes met een boodschap
binnenin. Fortune Cookies worden in Chinese
restaurants meestal na het eten bij het dessert
geserveerd. Fortune Cookies zijn leuk en een
tikkeltje spannend. Wij maken ze vandaag zelf!


