
Wasko BSO Trossenlos

Wee� 3; Er wa� een�...
....op een BSO in Papendrecht een super leuk programma;

Deze week gaan we een andere wereld in...

De wereld van sprookjes!

En dit betekend niet dat we alleen maar dingen met elfenstof en regenbogen gaan
doen;

Je ziet nu veel zwerfsteentjes liggen die beschilderd zijn; wij gaan deze week ook
steentjes versieren en verstoppen voor de andere mensen in Papendrecht.

Ook gaan we onszelf veranderen in ware draken; lekkere gezonde eenhoorn smoothie
maken en kijken wie de koning of koningin van de BSO is.

Sprookachtige groetjes;

Claudia, Cynthia, Demi, Merve, Miranda & Stacey

Als het mooi weer is gaan we ons afkoelen met water.

Neem dan een zwembroek/pak, slippers, handdoek mee.

Maandag 2 augustus
Er was eens...samen een sprookje maken
We fantaseren erop los en bedenken de mooiste of stoerste
sprookjes!

Het Sneeuwwitje Sprookjes Mysterie
Het verhaal van Sneeuwwitje is helemaal door elkaar
gehusseld! Welk team weet als eerste alle goede plaatjes te
vinden en wint dit sprookjesachtige spel?
Favoriete kunst
We maken vrolijke kunstwerken met veel kleurtjes. Laat je
fantasie erop los!

Dinsdag 3 augustus

 

02 augustus
t/m

06 augustus
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Bingo sprookjes
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken
hebben met sprookjes. Spannend hoor! Wie heeft er als
eerste zijn kaart vol?
Kijk ik ben een kabouter!
Een eigen kaboutertje in huis, wie wil dat nou niet? We
maken een échte baard, zo lijken we net kabouters!

Kiezelkabouters maken!
Ga je mee op boswandeling? We verzamelen stenen en
toveren ze om tot de vrolijkste boskabouters!

Woensdag 4 augustus
Snelle koninklijke spelletjes
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en verdedig je
kasteel! Klinkt wel als een uitdaging toch? Kom deze
razendsnelle koningsspelletjes meespelen.
Koninklijke kroon
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Kom
gezellig knutselen en maak je eigen koninklijke kroon. Zet
hem op en krijg een koninklijk gevoel!
Kabouterliedje
Wil jij het kaboutertje zijn? Zing en dans met ons mee!

Donderdag 5 augustus
Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smoothie. Met
bananen, mango, frambozen en bosbessen maken we deze
smoothie.
Magisch feeënstof
We veranderen zout in magisch feeënstof. Voeg daar een
toverstaf, wat glimmende steentjes of kraaltjes en je eigen
fantasie aan toe en je hebt een geweldige activiteit.
Sprookjes hindernissen quiz
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en doe mee aan
deze hilarische quiz vol hindernissen & sprookjes!

Vrijdag 6 augustus

 

02 augustus
t/m

06 augustus
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Klein Duimpje
We zijn allemaal 'Klein Duimpje', wie kan er in de laarzen van de grote reus lopen?

Drakenrietje
We veranderen in een draakje dat kan borrelen met water en kan blazen. Spuw jij ook vuur?

Sokpoppen
Van sokken maken we leuke handpoppen. Een monster, dier of grappig mannetje. Laat je
fantasie de vrije loop. Bedenk daarna met een paar poppencreaties een theatervoorstelling
en voer deze voor elkaar op.

 

02 augustus
t/m

06 augustus


