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Rei� o� d� werel�: Wee� 3 Europ�
Aloha friends,

Deze week ben je bij ons op de BSO, dus je zit niet op een Italiaanse camping of in een
Frans vakantiehuis. Toch ga je deze week met ons op reis door Europa. Welke landen
er allemaal aan bod komen lees je in dit programma.

Voor een aantal activiteiten hebben we nog wat spulletjes van thuis nodig. Denk
bijvoorbeeld aan lege parfumflesjes of verstuivers.

Wat een geluk dat je er deze week bij kunt zijn! Tot ziens allemaal!

Zonnige groetjes,

Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Italiaanse dag

Homemade pizza
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook
veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar
kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen
hoe je hem belegt.
Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te
weten moet komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en
goed moet nadenken! Welke maffia- identiteit jij krijgt is
zelfs geheim!
Voetbal: AC Milan tegen Juventus?
Voetbal is ongelooflijk populair in Italië. Er zijn
wereldberoemde clubs waar ook veel Nederlanders spelen
of hebben gespeeld. Vandaag spelen wij ook een potje
voetbal. Doe je mee?

 

03 augustus
t/m

07 augustus



De Boerderij

Dinsdag
Engelse dag

Koninklijke kroon
Wereldberoemd is het koningshuis van Engeland. Alle
royalty's worden op de voet gevolgd door de roddelpers. Wil
jij een queen of king zijn vandaag? Maak deze kroon!
Britse Bulldog
Wie is er bang voor de Britse Bulldog? We spelen een
uitdagend tikspel even lekker tussendoor zodat we alle
energie even kwijt kunnen.
High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de
middag. Dit bestaat uit 3 gangen van hartige gerechten en
zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten
en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de
avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt. Wij geven de
allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een
groot succes te maken!

Woensdag
Franse dag

Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans
spel dat gespeeld wordt met metalen ballen.
Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.
Ratjetoe Ratatouille
Gerechten die zo uit een Disneyfilm zijn weggelopen: hoe
cool is dat? Dit recept komt rechtstreeks uit de Disneyfilm
Ratatouille. We maken Remy’s Ratatouille van Ratatouille!
Als dat geen ratjetoe wordt…
Zelf parfum maken
De Franse stad Grasse is beroemd om de parfumindustrie.
In deze stad zijn al vele beroemde parfums gemaakt. Zou je
zelf ook wel eens willen proberen of je zo'n beroemd parfum
kunt maken? Dan heb je wel een beetje geduld nodig.
Vandaag maken we een start. Je mag het zelf thuis
afmaken of later deze week hier op de BSO.
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Donderdag
Scandinavische dag

LEGOland
In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark geopend. Dit themapark
bestond in het begin uit een miniatuurwereld, volledig opgebouwd uit LEGO-steentjes. Er
reden LEGO-treinen, LEGO-auto's en er waren veel bekende bouwwerken nagebouwd. Het
park bleek een enorm succes. Later zijn er nog meer LEGO-parken bijgekomen. Wij bouwen
onze eigen LEGO-wereld.
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en droog
en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes. Zo heb je een leuk potje
om dingen in te bewaren!
Zweeds loopspel
Rennen, teamwork, slim zijn en...... winnen??? Doe mee met dit spel vol uitdaging.

Vrijdag
Griekse dag

Olympische fakkel
De fakkel wordt dat aangestoken door het vuur in Athene en via een estafetteloop wordt de
fakkel naar het land gebracht waar de spelen gehouden worden. Wij maken een papieren
versie.
Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed voor, maak het waar en win
die gouden medaille!

Tzatziki
De Griekse keuken heeft zó veel lekkere gerechten, zoals deze knoflook-komkommersaus.
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