
Frank en Vrij Prins Floris

Caribisc� Carnava� 2 weke�
Hallo allemaal,

Dans, zing en wees vrolijk want het is Caribisch carnaval! Met dit thema wordt het
natuurlijk één groot feest op de BSO! Alles wat bij Caribisch carnaval hoort staat deze
week in de planning. We maken maskers, sambaballen, Watermeloen-mango slush en
geven sportieve activiteiten. Ook hebben we leuke spellen, we gooien de heupen los bij
het sambaballen werpen én tijdens het dansen. Want bij Caribisch carnaval hoort het
vrolijke dansen, de optochten, het verkleden en gewoon lekker genieten! Kom ook en
geniet met ons mee!

Feestelijke groeten van het BSO team!

Stephanie, Miranda en Bianca

Maandag 26 april
Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze
leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en
behanglijm en smeren maar!
Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun
jij raden welk muziekinstrument je bent?

Oranje-tompoucen
Wij maken de allerlekkerste oranje-tompoucen. Leuk en
lekker tijdens Koningsdag, een spannende voetbalwedstrijd
of gewoon zomaar omdat het kan..

Dinsdag 27 april
Koningsdag, gesloten
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Woensdag 28 april
Op de knotwilg

Donderdag 29 april
IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het
met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al
trek gekregen?
Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het
onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten,
takken en noem maar op...wij zien het als kunst!
Flessenbal
Flessenbal! Wat gaat makkelijker? Een lege fles, een fles
met water of een fles met zand? Rollen maar!

Vrijdag 30 april
Op de knotwilg

Maandag 3 mei
IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar
niet! Ze zijn namelijk niet eetbaar maar wel erg feestelijk!

Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend
voor in de warmere dagen, maar vooral erg lekker!

Tumbafestival
Op Curaçao wordt jaarlijks het Tumbafestival gehouden.
Degene die het beste zijn eigen muziek laat horen wordt
Tumba koning of koningin. Neem je eigen
muziekinstrumenten mee en win!
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Dinsdag 4 mei
Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren. Vandaag gaan we een eigen Mandala
maken, maar dan met natuurlijke materialen! Doe je mee?

Caribische vissen vangen
Voor de lol of maak er een klein viswedstrijdje van. Je geeft er helemaal je eigen draai aan:
maak je eigen visspel!

Daar zit muziek in!
Heb jij altijd je eigen instrument willen hebben? Kom dan met ons je instrument knutselen!
Je kunt kiezen uit een aantal instrumenten.

Woensdag 5 mei
Op de Knotwilg

Donderdag 6 mei
Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje
om weg te geven!

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor
dit tropische hapje.

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer gedragen als
lichaamsversiering. Onder inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen bij
officiële ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om te vieren dat we vakantie hebben!

Vrijdag 7 mei
Op de Knotwilg
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