
Nederland vakantieland
Maandag 26 april

Koninklijke kroon
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Kom gezellig knutselen en maak je eigen koninklijke kroon. Zet hem
op en krijg een koninklijk gevoel!

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens deze oude spelen. Deze spellen worden al heel lang
gespeeld, en het blijft leuk! Doe je ook mee?

Dinsdag 27 maart
Dinsdag zijn wij gesloten i.v.m Koningsdag.

woensdag 28 april
Bellenblaas spektakel
Bellenblaas; wie kent het niet? Maar wist je ook dat je er héél veel verschillende dingen mee kunt doen? Ontdek het
op de BSO!

Korfbal
En hoppa! Weer een bal door de korf! Wie wint dit potje korfbal?

Badminton
Badminton is een olympische sport die wordt gespeeld met een racket en een shuttle. Badminton wordt o�cieel in
een zaal gespeeld, zodat je geen last hebt van wind maar bij mooi weer kan het ook buiten gespeeld worden.

donderdag 29 april
Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen! We maken een ontdekkingstocht waarbij we met onze
zoekkaart van alles te weten komen over waterdiertjes.

bord beschilderen
Met speciale porseleinverf kun je zelf een bord beschilderen dat mooi blijft. Gebruik je fantasie en bedenk een eigen
ontwerp. Leuk als kadootje, maar zeker ook om zelf te houden!
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vrijdag 30 april
Knapzak knutselen
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet? Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan
knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken wij er een knapzak van!

picknicken
vandaag gaan we picknicken in het Beatrixpark. Trek wel oude kleren aan want ze kunnen vies worden.

maandag 03 mei
Stadszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de
hand van een zoekkaart gaan we onze stad verkennen.

Hollandse Grachtenpanden
Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden. Wij
gaan vandaag deze typische Hollandse huizen namaken. Het komt er vast heel mooi uit te zien!

dinsdag 04 mei
Hollandse photobooth
Een Volendamse muts, een snor, een molentje in de hand...Allemaal 'props' die we kunnen maken. We gebruiken ze
voor een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van sel�es.

The Voice of Holland
Zingen maakt blij! Wij gaan niet zomaar even iets zingen, nee we houden een talentenjacht! Net als The Voice of
Holland hebben we een echte jury en zingen we de sterren van de hemel!

woensdag 05 mei
To�e tulpen
Als het lente wordt, kun je overal tulpen zien opduiken. Ze zijn er in allerlei kleuren. Maar wist je dat je ze ook eenvoudig
van papier kunt maken?

Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif
naar het juiste vakje.

donderdag 06 mei
Waterzuivering installatie
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed gezuiverd worden. Wij maken onze eigen zuiveringsinstallatie en
kijken hoe dat werkt!

Schilderspalet uit de natuur
Welke kleuren kun je allemaal buiten vinden? We gaan met ons schilderspalet de natuur in en verzamelen daar de
mooiste kleuren!
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vrijdag 07 mei
Ik hou van Holland quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het meest over Holland?

De smaak van Nederland
Drop, kaas, rookworst, hagelslag en haring zijn allemaal typisch Nederlandse gerechten. We gaan proeven hoe
Nederland smaakt. Weten de kinderen wat ze eten? En durven ze alles te proeven? Misschien zelfs wel met een
blinddoek voor? Een spannende en smakelijke activiteit over typisch Nederlands eten! Een activiteit die de zintuigen
prikkelt!
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