
BSO Villa Kakelbont

Superhelde� e� schurke� wee� 1:
Superheldenlook�
Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van ons nieuwe thema: superhelden en schurken. Deze week
beginnen we met de looks want het is natuurlijk erg belangrijk hoe een superheld of
schurk eruit ziet. Zien de helden er stoer genoeg uit? En wat zijn de looks van de
schurken? Zelfs ons eten heeft alles met superhelden en schurken te maken! Kom je
ook een kijkje nemen tijdens onze looks-week?

Groetjes van de juffen (en de meester) van Villa Kakelbont.

Maandag 19 juli
Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur
in en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Scan to enter
Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime
ruimte betreden. Een irisscan van je ogen kan toegang
verlenen of een speciaal pasje. Maar je eigen handafdruk
scannen kan ook!
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort
dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava! Kun jij
als superheld je redden uit deze ''hete'' situatie?

Dinsdag 20 juli
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen
óf door een oud t-shirt te verknippen. Helemaal niet moeilijk
en supergaaf.
Versla de zwaartekracht!
Wij zijn sterker dan de zwaartekracht. Of, nouja... misschien
slimmer! We gaan een leuk proefje doen waarbij we iets
gaan laten zweven, klinkt mysterieus he?!
Superhelden pizza's
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren
zouden nog wel eens extra goed kunnen smaken! Waarom?
Wij maken pizza's met de symbolen van onze superhelden!

 

19 juli
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Woensdag 21 juli
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! En
niet zomaar een masker: een superhelden-masker!

Drijvende tekening
Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt
laten drijven. Geloof je het niet? Kom het zelf maar
proberen!
Selfie challenge
Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer
MOET je ze maken want je doet mee aan een coole selfie
challenge!

Donderdag 22 juli
Wall of Fame
Voel je een echte superheld, want jij komt op de Wall of
Fame! Met je eigen handafdruk op de muur van de BSO.

Spiderman pannenkoekjes
Deze Spiderman pannenkoekjes zijn toch supercool? Je
moet er alleen wel flink veel eten om een volle maag te
krijgen.
Superhelden setspel
Wie vind zo snel mogelijk de superhelden? De kaartjes
liggen allemaal door elkaar en we doen een wedstrijd wie
de meeste superhelden bij elkaar weet te zoeken.

Vrijdag 23 juli
Gouden armbanden
Met deze stoere armbanden is onze look als superheld
helemaal compleet! Hiervoor hebben we nog wel wc-
rolletjes nodig. We versieren de rolletjes, trekken een stoer
gezicht en zijn een superheld!
Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht!
We gaan op zoek naar de foto's die een ander uit de groep
gemaakt heeft! Spannend...
Monster quesadilla's
Een tortillawrap, een beetje kaas, nog een wrap en bakken
maar: zo maken we een quesadilla. Wij geven er onze eigen
draai aan en maken een quesadilla monster!
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