
BSO De Wielen

Va� Noordpoo� to� Zuidpoo�
Hallo allemaal,

Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien denk
je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat! Wist je dat
er ook veel verschillende dieren leven? Die kunnen prima tegen de kou!

Leer de verschillende dieren kennen, doe proefjes met sneeuw of maak je eigen
chocolademelk om even lekker op te warmen.

Zin in iets actiefs? Doe dan mee met de iglo ijs games, dans mee met de Polar Express
of ga bobsleeën (zonder ijs). Naast al die actieve activiteiten gaan we toveren en
maken we magisch warm ijs. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat ontdek je tijdens dit
kei-KOELe thema!

Ook brengen we een bezoekje aam de sport bso vergeet je je sportkleding niet?!

Warme winterse groeten van Michelle, Nina, Ginette, Elly & Anneke

Maandag 21 december
Timmer je kerstboom!
Dit is wel een héle hippe boom! Je mag hem versieren zoals
je zelf wilt, maar eerst een moeilijk klusje: zelf in elkaar
zetten! Timmer je mee?
Dans de Polar Express
Ken jij de film: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke
dansjes en liedjes in. Welk dansje doen jullie in de trein
richting de Noordpool?
Noordpooldieren leren kennen
Wat weet jij allemaal over de ijsbeer of het rendier? Leer de
dieren kennen die op de Noordpool leven met deze leuke
spellen!
Kerst stukje maken
Weet jij hoe de geur is van een kerstboom? Ruik dan maar
eens aan de takken die we vandaag gaan gebruiken om je
eigen kerst stukje te maken. mmm vind je het lekker? En
welke versiering maakt het met kerst gezellig? Kijk maar
eens naar alle spullen op de tafel en versier daarmee je
eigen kerst stukje!
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Dinsdag 22 december
Kerstkaars maken
Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een
schoon leeg melkpak? Neem het mee. We gaan zelf kaarsen
maken.
IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen,
maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat
wordt genieten!
Globetrotters op poolexpeditie
Globetrotters maken bijzondere reizen. Deze reis vertrekt
vanaf de Noordpool en eindigt op de Zuidpool. Onderweg
ontwijken we ijsberen en spotten we pinguïns. Ben jij er
klaar voor?
Kerstfoto flipbook
Een foto laten bewegen? Zet je kerstmuts op en maak je
eigen flipbook. Wat beweegt er in jouw boekje?

Parallel reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom!
Wie komt als eerst over de finish?

Woensdag 23 december
Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons
papier. We schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf
hierin. Wat een winterpret!
Kerstbomen van bladeren
Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren!
We maken ze van bladeren en takjes!
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Donderdag 24 december
Sneeuwpop van een terracotta potje
Het is winter, buiten is het koud. Van een terracotta potje kan je een grappige sneeuwpop
maken. Hoe komt jouw sneeuwpop eruit te zien?

Magisch warm ijs
Wie wil er nu geen ijs kunnen maken zonder vriezer? Net als Elsa. Wij gaan het vandaag
proberen!

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te
warmen. Probeer eens één van deze gezonde varianten!

Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten voor
het perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!

Maandag 28 december
Smeltende sneeuwpop
We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar beneden te
halen. Klinkt een beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

Eetbare ijsbergen
Mooi he, die witte ijsbergen in dat helder blauwe water? Als we daar eens van konden
smullen... Wij gaan het proberen!

Bouw een iglo
Vroeger woonden er mensen in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu alleen nog tijdens de
jacht gebruikt. Wij bouwen er eentje van suikerklontjes.

Bobsleeën zonder ijs
Heb jij al eens een bobslee over de baan zien vliegen? We gaan onze eigen bobslee baan
uitproberen!

Dinsdag 29 december
Diorama Noord- of Zuidpool
Brrrrr... het is altijd erg koud op de Zuid- of Noordpool! Er leven verschillende dieren. Weet jij
welke? Maak je eigen 'mix-pool' met jouw favoriete dieren.

Ontdek het noorderlicht!
Het noorderlicht is een bijzonder spektakel, dat in Nederland helaas niet te zien is. Dus
maken we het maar zelf. Doe je mee?
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Iglo ijs games
Tijd voor een echt winters potje golf of curling. Krijgen jullie de bal in de iglo met de
handschoenclub? Begin maar snel!

Escaperoom Dr. Freeze
Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef die de ruimte wil laten
bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels probeer je met je groepje binnen een half uur de
kamer te openen met de verborgen code...

Woensdag 30 december
Papieren pooldieren
Heb jij nog oude tijdschriften of kranten liggen? Neem ze mee! We maken hier pooldieren
van. Wat maak jij? Een ijsbeer of misschien een sneeuwuil?

Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze smoothie
namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.

Het winterse reactiespel
Er roept iemand: "We bouwen een sneeuwpop!" en plotseling bibbert iemand anders van de
kou. We spelen een grappig spel waarbij we reageren op elkaar.

Donderdag 31 december
IJsvissen
Hoe kun je nu vissen als er overal ijs op het water ligt? Dan ga je ijsvissen! We
experimenteren er eens mee.

Krijt het poollicht
Hebben jullie wel eens van het poollicht gehoord? Of anders misschien van het noorderlicht
of het zuiderlicht? Het is prachtig! En wij maken het na. Doe je mee?

sporten met de sport BSO
Vandaag heeft de sport BSO weer een leuke sport activiteit voor ons bedacht. Zijn jullie ook
zo benieuwd?

Eetbare pinguïns
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt
maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag: vandaag zijn we gesloten. Namens de BSO wensen we jullie een gelukkig 2021 toe!
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