
Voorjaars vakantie dok010/Willibrordus
Maandag 27 februari Start en eind Dok010
In touw met kunst
Een heel andere ervaring dan verven met een penseel of tekenen met een stift. Toch kun je een heel mooi kunstwerk maken met lijm
en touw, of lijm en wol. Een lekker glibberig werkje. Doe je mee?

Heel Holland prakt
Stamppot is typisch Nederlands. Heb jij het al eens gemaakt? Eerst alles koken, lekker even stampen en smullen maar!

Voetbal
Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je kans. Wie wint de wedstrijd?

Dinsdag 28 februari Start en eind Dok010
Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook heel mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?

Schurken smokkelspel
Als schurken stiekem iets mee smokkelen is het de taak van de politie om hen tegen te houden. Wij zijn vandaag politie en schurken.
Wie wint er?

pasteitjes maken
wij gaan met zijn alle lekkere pasteitjes maken

Woensdag 1 maart begin en eind Willibrordus
Kunst op je boterham
Beroemde kunstwerken namaken op een eetbare manier. Namelijk met beleg op een boterham. Niet zo heel eenvoudig. Eens kijken
of het ons lukt.

Natuur toverstaf
We gaan buiten op zoek naar een stok en verschillende natuurschatten. We maken daar een toverstaf van! Hocus pocus pilatus pas!

Donderdag 2 maart start en eind Dok010
Bingo kunst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema kleurrijke kunst. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste
zijn kaart vol?
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Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze dat weer anders! Het is zeker weten altijd weer
smullen!

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

Vrijdag 3 maart begin en eind Willibrordus
Kunstrace
Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan naar de overkant! Kunnen we samen een snelle tijd neerzetten?

Eiermu�ns maken
Geroerd, gekookt, geklutst: je kan van alles doen met eieren. Wij maken er eiermu�ns van! Lekker met spinazie en tomaatje.
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