
BSO Maasplein

Hip Hollan� Hip!! 🌷
Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar. Dichtbevolkt heet dat!
En we zijn een heel typisch volk met allemaal eigen gebruiken. Nu heeft ieder volk dat
natuurlijk wel maar weet je eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is, voor
mensen uit andere landen heel vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld! Vraag
maar eens aan een toerist of zij dit ook kennen in hun eigen land en ze staren je vast
verbaasd aan!

Deze week gaan we voor de echt Hollandse sfeer. We gaan speuren, sporten,
knutselen, quizzen en nog veel meer. Er komen tulpen voorbij, The voice of Holland
dus smeer je keel maar vast. En Hollandse lekkernijen.

Hip Holland Hip is het thema!

Groetjes van de juffen,
Sharon, Samantha, Nicole & Wendy 🌷

Maandag 26 april
Broodje gezond
Lunch

Oud Hollandse spelen
Snorkels en Orka's
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen
tijdens deze oude spelen.
Hollandse Grachtenpanden
snorkels
Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel
grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden.
Wij gaan vandaag deze typische Hollandse huizen
namaken. Het komt er vast heel mooi uit te zien!
Hollandse photobooth
Orka's
Een Volendamse muts, een snor, een molentje in de
hand...Allemaal 'props' die we kunnen maken. We gebruiken
ze voor een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook
gebruiken bij het maken van selfies.
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Dinsdag 27 april
KONINGSDAG
Een hele fijne koningsdag 👑 Liefs van de juffies

Woensdag 28 april
Pannenkoeken
Lunch

Schuursponstaartjes
Snorkels
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij
voelen ons jarig dus gaan we lekkere taartjes maken!
Helaas kunnen we deze niet opeten maar ze zien er vast
heel mooi uit!
Knapzak knutselen
Orka's
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet?
Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan
knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken
wij er een knapzak van!
Levend kwartet
Snorkels en Orka's
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op
een andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten
aan te pas!

Donderdag 29 april
Broodje knakworst
Lunch

Vliegende vliegers
Snorkels
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te
zien hoe het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen
vlieger! Van plastic, of van papier.
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Molentjes om van te smullen
Orka's
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet helemaal duidelijk. Volgens de ene bron
in China en volgens anderen in Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare molentjes.
Melkregenboog
Orka's
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt
wel tovenarij! Spektakel verzekerd!
Toffe tulpen
Snorkels en Orka's
Als het lente wordt kun je overal tulpen zien opduiken, en ze zijn er in allerlei kleuren. Maar
wist je dat je ze ook eenvoudig van papier kunt maken?

Vrijdag 30 april
Wentelteefjes
Lunch

Tulpen uit Amsterdam
Snorkels
Tulpen zijn zulke mooie bloemen... En typisch Hollands! Wij maken onze eigen tulpen. Maar
er zijn zoveel kleuren. Welke kleur maak jij? Kies je verschillende kleuren of een paas
dezelfde... We kunnen een bosje vol maken.. Leuk om op te hangen of te geven aan iemand
die je lief vind ! :)
Drijven of zinken
Snorkels
Een grote pot water en er dan verschillende spullen in doen. Wat blijft drijven en wat zinkt?
Bij dit proefje geven we zelf een inschatting en proberen het vervolgens uit. Zeg van de voren
wat jij denkt dat er gebeurd en dan verdien je een punt! Scoor zo veel mogelijk punten en
dan ben jij de winnaar van dit proefje!
Pimp je klomp
Orka's
Als Nederland in het buitenland ergens om bekend staat dan zijn het wel klompen, kaas en
molens. Klompen gaan we van een andere look voorzien dan je al kent. We pimpen een
houten klomp! Pak jij ook een schattig klein klompje en maak je hem helemaal mooi op je
eigen manier?
Levend boter, kaas en eieren
Orka's
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je
tactiek en verschuif naar het juiste vakje. En misschien win jij dit leuke grappige spel wel!
Doe jij ook mee??
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Maandag 3 mei
Soep
Lunch

Stadszoektocht
Snorkels
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een
“verzamelaar’. Aan de hand van een zoekkaart gaan we onze stad verkennen.
The Voice of Holland
Orka's
Zingen maakt blij! Wij gaan niet zomaar even iets zingen, nee we houden een talentenjacht!
Net als The Voice of Holland hebben we een echte jury en zingen we de sterren van de
hemel!
Zo gaat de molen, de molen, de molen..
Orka's
Een molentje is echt typisch Hollands. Om een lekker zomers molentje te maken gaan we
rietjes gebruiken. Ook ideaal voor een feestje of een leuke decoratie tijdens een zomerse
BBQ.
Zanddeegkoekjes
Snorkels
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes maken. Bovendien is dit recept ook
geschikt voor het maken van een lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien ook nog een
goed idee?

Dinsdag 4 mei
Hollandse patatje mayo
Lunch

Midgetgolf
Snorkels en Orka's
We gaan midgetgolfen. Heb jij dat al wel eens gedaan. Doe maar mee, het is niet moeilijk. En
we doen het met zijn allen. Hoe gezellig is dat.. !!
Ouderwetse kijkdoos maken
Snorkels
Maak een mooie kijkdoos en breng verhalen tot leven. Dit is het type knutselwerk wat echt
iedereen wel eens gedaan heeft in zijn leven. Maar het blijft zo verrassend! Gebruik je eigen
fantasie! Knip plak en kleur.
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Hollandse rap!
Orka's
Ronnie Flex, Snelle, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. wist je
dat de rap is ontstaan in Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. En wij gaan
vandaag onze eigen rap maken.. !! Met eigen woorden, ideeen en beats. Laat maar horen
wat je kan .. !!
Delfts blauwe tegeltjes
Orka's
Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Wij maken ze ook. De meeste hebben
een beetje dezelfde afbeeldingen erop. Maar deze maken we met jou eigen ontworpen
design erop. Zo leuk.. !

Woensdag 5 mei
Tosti's
Lunch

Delfts blauwe papieren bordjes
Snorkels
Wie kent er niet de bekende Delfts blauwe bordjes? De bordjes waren vooral vroeger razend
populair in Holland, maar zijn nu nog steeds erg bekend. Wij gaan onze eigen bordjes
maken.
Sjoelen
Snorkels en Orka's
Hoe Hollands is dit .. Sjoelen met zijn allen. Hoe leuk is dat!! Hoe goed ben jij hier in? Scoor
hoge punten en misschien win jij dit Hollandse spel wel!!
Hollandse plaatjeszoektocht
Orka's
Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels verzamelen. Dit klinkt
misschien makkelijk maar het is iets lastiger dan dat het lijkt. We proberen zoveel mogelijk
goede antwoorden te verzamelen met ons team!
Wuppies
Orka's
Vroeger maakten we vele wuppies in allerlei kleuren. Het was echt een rage eind jaren 70 en
begin jaren 80. Ken jij de kleine zachte knuffels? Soms zijn ze opeens, bijvoorbeeld tijdens
een WK, weer enorm populair. Nu kan jij een wuppie maken. Weet je al welke kleur je gaat
gebruiken?

Donderdag 6 mei
Pannenkoeken
Lunch
Hmm... dat is lekker! Wat neem jij op je pannenkoek?
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Ik hou van Holland quiz
Orka's
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het meest
over Holland? We testen de kennis over ons eigen land in deze super spannende quiz!
Hollandse dansjes
Snorkels
De muziek gaat lekker hard. En we gaan een stop dans en een hoepeldans doen.
Verassing...
Snorkels & Orka's
Vandaag gaan we iets lekkers maken.. maar wat? Dat zien we pas als we op de BSO zijn.
Spannend he.. Denk er maar over na wat het zou kunnen zijn. het is lekker Hollands!!
Kunstworkshop: Dieren van Mondriaan
Snorkels
Piet Mondriaan is bekend van zijn schilderijen met dikke, zwarte lijnen en daar de primaire
kleuren tussen: rood, blauw en geel. We maken dieren in de stijl van Mondriaan!

Vrijdag 7 mei
Broodje gezond
Lunch

Hollandse lekkernijen quiz
Orka's
Een lekker patatje met mayonaise of een koekje bij de thee. Je staat er helemaal niet bij stil
dat sommige dingen die je eet typisch Nederlands zijn. We gaan onze kennis testen met een
snelle quiz!
Kipnuggets
Orka's
Lekker: kipnuggets! Misschien bestel jij ze wel eens bij een Happy Meal? Nou, we kunnen je
verzekeren dat deze zelfgemaakte nuggets wel 100 x lekkerder zijn. Help je mee?
Medaille knutsel
Snorkels
We knutselen een medaille door verschillende technieken te gebruiken. Scheur stukjes papier
of leer draad te wikkelen om een bierviltje!
Bingo oranje boven
Snorkels en Orka's
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met Koningsdag. Spannend
hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?
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