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Wee� 4; E� z� leefd� no� lan� e� gelukki�!
Zijn jullie er klaar voor?

Hop allemaal het vliegende tapijt op en dan vliegen wij deze week weer door.

Zet deze week je speurneus op om Assepoester haar schoentje te vinden, maak
mooie lampjes zoals in Aladdin of maak je eigen sieraden.

Fantasierijke 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 9 augustus
Heksenhoed werpen
Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier
mee te gaan spelen! Hoe snel kun jij de ringen om de
heksenhoeden werpen?
Kabouterhuisje van klei
Heb je nog een leeg glazen potje thuis, met een deksel?
Neem het mee naar de BSO. We maken een super schattig
kabouterhuisje. Heel erg leuk om thuis in de vensterbank te
zetten.
Fantasie wie-wat-waar
Ben jij Roodkapje tijdens een picknick in de kelder? Of Olaf
tijdens een voetbalwedstrijd in de woestijn? Doe mee met
dit hilarische spel en beeld het kaartje uit aan jouw
teamgenoten!

Dinsdag 10 augustus
Pasta-sieraden
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het
ook gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur de
pasta en dan... rijgen maar!
De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken.
Wij mogen meehelpen en speuren naar alle fruitbewoners.
Zullen we ze vinden?
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Brouw je eigen toverdrank
Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende
kleuren limonade of vruchtensap. Week de etiketten van
lege flesjes en vul ze met jouw mengsel. Lekker griezelen...!

Woensdag 11 augustus
Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons
fruit stralende sterren hapjes!

Oosterse sfeerlichten
Sfeervolle lampjes in een mooi Oosters ontwerp geven een
kleurig licht aan de ruimte. Leuk om te maken en het geeft
zelfs een beetje ene mysterieus sfeertje.
Ali Baba en de 1001 wensenlamp
Wens je wereldvrede? Of goede cijfers? Of denk jij eigenlijk
meer aan iets lekkers? In deze wenslamp is er ruimte voor
jouw wensen. Zouden ze ook uitkomen?

Donderdag 12 augustus
Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf
een mooie vin in te kleuren maakt iedereen iets anders.
Waar zwem jij straks naartoe?
Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast
al heel wat gezien in je leven want wie kent niet de
prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel
meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden
te vinden.
Op zoek naar Assepoester's schoen
Om klokslag twaalf uur verloor Assepoester haar glazen
muiltje! Of was het een laars of slipper? Wij gaan met z'n
allen op onderzoek uit. Zoek je mee?

Vrijdag 13 augustus
Pandabrood
We eten normaal gesproken geen panda, maar deze is best
wel lekker hoor! Maak én proef hem zelf!

Maak beroemde duo's
Probeer maar eens uit te beelden hoe Shrek en Fiona zijn of
Belle en het Beest! Hoe goed kun jij improviseren?
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Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!
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