
Carnaval
Alaaaaaaf!

De week van de Carnaval bij HoeksteenKids, Baarnhoeve 2.

Zorg dat je VOOR 09.30 uur binnen bent, zodat we aan de verschillende actieve, creatieve en sportieve activiteiten kunnen beginnen.

Als je wilt, mag je deze week verkleed naar de BSO komen.

Maandag 27 februari
Vandaag vieren we carnaval, als je wilt mag je vandaag verkleed komen.
Coole brillen!
07.00 - 9.30 uur
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje om weg te geven!

Fruit moment
09.30 - 10.00

Buiten spelen
10.00 - 11.00 uur

Vrij spelen
11.00 - 12.00 uur

Lunch
12.00 - 13.00 uur
Vandaag eten we discopo�ertjes!

Feesthoedjes
14.00 - 15.00 uur
Is het tijd voor een feestje? Zet je feesthoed dan maar op! Knutsel en versier je eigen feesthoed.

Tussendoortje eten
15.00 - 15.30 uur
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Carnaval photobooth
15.30 - 16.30 uur
Ga aan de slag het sjabloon uit de bijlage en maak je eigen props voor de carnaval photobooth. Even lachen naar de camera en roep
heel hard 'Alaaf'!

Vrij spelen
16.30 - 18.00 uur

Dinsdag 28 februari
Trek vandaag je dans out�t aan, want vandaag gaan we vooral aan de slag met muziek.
Sambaballen maken
07.00 - 09.30 uur
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en behanglijm en
smeren maar!

Fruit moment
09.30 - 10.00 uur

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
10.00 - 11.30 uur
Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten liggen door elkaar. Welk orkest maakt als eerste de bladmuziek weer
compleet?

Lunch
11.30 - 12.30 uur
Vandaag eten we een lekkere boterham gezond.

Buiten spelen
12.30 - 13.30 uur
We gaan de wijk in op zoek naar een speeltuin, wie heeft hem als eerste gevonden?

Carnavalsquiz
13.30 - 14.30 uur
Een spannende quiz over carnaval! Dat is stiekem ook heel feestelijk natuurlijk!

Tussendoortje eten
14.30 - 15.00 uur

Vrij spelen
15.00 - 18.00 uur
Welk speelgoed hebben we allemaal op de BSO? En waar ga ik mee bouwen, kleuren of knutselen?! Ga op ontdekking.

Woensdag 1 maart
Vandaag gaan we naar Plaswijckpark!
Neem je sjaal, handschoenen en reservekleding mee. Want vandaag gaan we een dagje naar Plaswijckpark. Wij zorgen voor het eten
en drinken voor die dag, u hoeft als ouder niks mee te geven.

Donderdag 2 maart
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Maskermania
07.00 - 09.30 uur
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de vrije loop
laten!

Fruit moment
09.30 - 10.00 uur

Zonder ballonnen, geen feest!
10.00 - 11.00 uur
De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder ballonnen kan er natuurlijk geen feest zijn. Hulp gezocht!

Buiten spelen
11.00 - 12.00 uur

Lunch
12.00 - 13.00 uur
Vandaag eten we met de lunch kleine broodjes hamburger eten.

Alle ballonnen verzamelen!
13.00 - 14.30 uur
Bij ballonnen denken de meesten aan versiering voor feestjes. Maar wist je dat je met ballonnen ook hele leuke spelletjes kunt
doen?! Wij hebben een aantal super leuke en gevarieerde spellen voor je uitgeschreven. Doe je mee?

Tussendoortje eten
14.30 - 15.00 uur

Vrij spelen
15.00 - 18.00 uur

Vrijdag 3 maart
Pasta-sieraden
07.00 - 09.30 uur
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur de pasta en
dan... rijgen maar!

Fruitmoment
09.30 - 10.00 uur

Regenboogcupcakes
10.00 - 11.00 uur
Geniet van de geweldige kleuren in dit cakeje. En de topping is ook om te smullen!

Buiten spelen
11.00 - 12.00 uur

Lunch
12.00 - 13.00 uur
Een warm kopje vegetarische groentesoep voor de lunch. Met een lekker stukje stokbrood en kruidenroomkaas.
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Plezier met confetti
13.00 - 14.00 uur
Bij een feestje hoort confetti! Deze feestelijke gekleurde rondjes lenen zich uitstekend voor een activiteit. Pret verzekerd!

Vrij spel
14.00 - 15.00 uur

Tussendoortje eten
15.00 - 15.30 uur

Caribisch carnaval - dansen maar!
15.30 -18.00 uur
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!
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