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Voorjaarsvakantie thema: Red de
Zee!
Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals je misschien zou
denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet wilt eten!

Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En vervolgens smullen wij
weer van �ssen... het is dus geen goed idee om zomaar plastic te gebruiken: waar komt
het wel niet terecht?

Groetjes van het BSO team 

Maandag 27 februari
Vandaag gaan we naar de ontdekhoek in Rotterdam. Daar kunnen we verschillende
proe�es doen.

Dinsdag 28 januari
Waterzuivering installatie
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed gezuiverd worden. Wij maken onze
eigen zuiveringsinstallatie en kijken hoe dat werkt!

Bak�s
Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar vandaag maken we iets heel
bijzonders.. We maken een (gevulde) �s met groenten en een beetje kaas. Lekker en haast
te mooi om op te eten...

Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos materiaal super mooie dingen kunt maken?
Geïnspireerd door al het afval maken wij onze eigen ontworpen zeedieren. We gaan buiten
opzoek naar het afval.

Woensdag 1 maart
Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze! We kiezen de kwal uit die we graag zouden
willen maken en versieren hem op onze eigen manier!

Zo gezond als een �s
Met plakjes appel, roomkaas en verschillende soorten fruit maken we onze eigen
fruit�ssen. Eet ze snel op, voordat ze wegzwemmen!
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Plastic soep: waar of niet waar?
Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er zelfs alles over te weten? Test je kennis tijdens
dit to�e raad spel: wie is de plastic soep kenner van de BSO?

Donderdag 3 maart
Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je
eigen kleurrijke zeepaard!

Wenteltee�es
Een recept uit grootmoeders keuken. Brood met ei, vanillesuiker, kaneel en melk. Nog
even bakken… Eet smakelijk!

Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten, poppetjes, monsters of
gewoon leuke vriendjes maken. We laten je een voorbeeld zien ter inspiratie en daarna
trekken we erop uit! We maken foto's van het resultaat.

Vrijdag
Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Vissen mobiel
Exotische �ssen om uren naar te kunnen staren! Niet in een aquarium maar
aan een �ssen mobiel. Die maken we zelf!

 


