
BSO Biebelebom

Zinderend� Zomervakanti�
Lieve kinderen,

We gaan er een super leuke zomervakantie van maken met elkaar. Leuk dat jullie
komen. We hebben er zin in, laat de zon maar komen!

Zonnige groetjes Janet, Nelleke, Iris en Erna

Eetbare feesthoedjes
IJsjes zijn erg lekker om te eten, maar wist je dat we nog
veel meer kunnen doen met de hoorntjes? Zo kunnen we
bijvoorbeeld hoeden maken. En we gaan die hoedjes ook
nog eens opeten, krijg je er al net zoveel zin in als wij?

Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete
zomerdag kun je ook wel wat afkoeling gebruiken toch? We
gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en
takken om zelf een waterbaan te maken. Klinkt cool? Dat is
het ook ;-)

Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten!
We spelen volleybal met waterballonnen.

Zandkunst in een flesje
Het vullen van een flesje met eigen gekleurd zand is echt
magisch: al die vrolijke kleuren!

Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met
waterballonnen. Het gaat om de afstand, wie komt het
verst?
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken. Wat voor kleur
slippers kies jij?
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje
van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar
eens.
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Smikkelmemory
Als je goed kunt onthouden dan wordt dit smikkelen en
smullen! Onder de bekertjes zit wat lekkers verstopt!

Pita Pizza
Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje. Niet
ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker. Kies je een
simpele topping kip, salami, champignons en paprika? Of
pas je het aan naar je eigen smaak? Je kunt er alle kanten
mee op.
Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevanger die een echte
blikvanger zal zijn voor je raam!

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?
Schaduw tekenen
Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets creatiefs
mee gaan doen. Want weet je wat wij van plan zijn? We
nemen ons speelgoed mee naar buiten en potloden en
tekenpapier. We zetten ons speelgoed zo neer dat er een
schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen we na!
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze
combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Spaghetti zeedieren
Maak grappige eetbare zeedieren of inktvissen. Het klinkt
misschien best vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

Fotolijstje van ijslollystokjes
Jouw mooiste of juist grappigste foto in een frame van
lollystokjes! Een eenvoudige manier om leuke snelle lijstjes
te maken!
Slipper sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken sandwiches in
de vorm van een slipper. Heerlijke snacks en nog gezond
ook.
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!
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Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een
lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere
mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit
je hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit aan
die nat mag worden en doe mee!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen.

IJsjes memory
Memory, maar dan met ijsjes! Geen echte ijsjes natuurlijk. Wie kan het beste alle
verschillende ijsjes onthouden en de meeste paren bij elkaar zoeken?

Stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en aan de
slag te gaan met stoepkrijt.

Pannenkoeken met fruit
Dit zijn heerlijke, lichte pannenkoeken. We serveren ze met fruit of jam. Nou vooruit, een
beetje poedersuiker of stroop mag ook best wel!

Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken
samen naar een leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!
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