
Festival Fantasia
Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende draken, feeën of monsters maar vooral op magie en
fantasie? Dan kun je met de activiteiten die op het programma staan helemaal uit de voeten! Zo kun je zelf een monster maken of
smullen van een unicorn, speel het spannende spel Welke superheld ben ik? Of leer toveren op de toverschool!

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team

Maandag 19 oktober
Eenhoorns en Draken
Vandaag gaan we knutselen, spelletjes spelen en zorgen de kinderen zelf ook nog voor wat te eten en te drinken tijdens deze dag die
in het teken staat van Eenhoorns en Draken. Zo maken we o.a. Eenhoorns en Draken van wc-rolletjes, van komkommers Draken en
een Unicorn smoothie van fruit.

Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!

Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smootie. Met bananen, mango, frambozen en bosbessen maken we deze smoothie.

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten: spellen die te maken hebben met draken! Cool toch?!

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf e�ect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt en blaast, zie je de vlammen
heen- en weer gaan!

Unicorn marionet
We maken een unicorn marionet met behulp van toiletrolletjes! Beweeg met de touwtjes en zie wat er gebeurt!
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Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier.

Dinsdag 20 oktober
Elfjes en Reuzen
Wat een geweldige mogelijkheid om creatief bezig te zijn en de fantasie te kunnen gebruiken! We gaan van fruit lekkere
sterrenstokjes maken en ook nog de gekke groene smoothie! En dat is natuurlijk niet alles: monstertjes kunnen wij natuurlijk niet
missen! Vandaar dat we aan de slag gaan met het maken van een monstergalerie en dat we ook nog van modder fantasie�guren
gaan makken! Wat een goede voorbereiding voor de Halloween!!!

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!

Magisch feeënstof
We veranderen zout in magisch feeënstof. Voeg daar een toverstaf, wat glimmende steentjes of kraaltjes en je eigen
fantasie aan toe en je hebt een geweldige activiteit.

Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen! Maak je eigen monsterfamilie!

Monsters en co smoothie
Groente? Lekker! Fruit? Lekker! Mixen? Nog lekkerder! We maken een heerlijke groene smoothie, bijna net zo groen
als mikey van monsters en co!

Moddermonsters
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken fantasie�guren. We gebruiken natuurlijke materialen om onze
�guren een gezicht, armen, benen enzovoort te geven. Echt heel leuk om te doen!

Woensdag 21 oktober
Uitstapje naar Historyland
We gaan met het busje op stap naar Historyland. We gaan op avontuur miljoenen jaren terug, naar de tijd van de Dinosauriërs. En
naar de ijstijd waar de bibberend van de kou oog in oog komt te staan met een levensgrote mammoet of sabeltandkat. Vandaag
komt de geschiedenis tot leven! graag uw kind brengen voor 9.00.

Donderdag 22 oktober
Onder-water magie
Vandaag gaan we onder - water magie beleven door midden van leuke leerzame activiteiten en spelletjes.! Hoe leuk is om creatief en
experimenteren bezig te kunnen zijn en een zwemmende zeemeermin te maken en haar vinnen te toveren. Of het verstoppertje
spelen en het monster van Loch Ness proberen te vinden. Het spel met water kunnen we natuurlijk ook niet missen! Een dag om te
genieten!

Zwemmende zeemeerminnen
Is het een vis? Is het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jou favoriete manier om een zeemeermin te maken.
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Het monster van Loch Ness is verstopt!
Het monster van Loch Ness: bijna niemand heeft hem ooit gezien. Wij spelen dat één iemand het monster is, de rest
probeert hem te vinden!

Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een mooie vin in te kleuren maakt iedereen iets anders. Waar
zwem jij straks naartoe?

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het water
van het ene glas naar het andere glas gaan!

Magisch onderwaterzand
Wow, dit is echt magisch! Door dit proefje wordt zand waterafstotend en kun je er onder water mee spelen. Haast niet te
geloven toch?!

Vrijdag 23 oktober
UItstapje naar het Beleefpad. Doe kleding en schoenen aan die vies mogen worden.
Vandaag gaan we op avontuur in de natuur en gaan we naar het Beleefpad. Langs het Beleefpad beleef je van alles. Je loopt langs een
heus insectenhotel of je kruipt door een spinnenweb. We gaan dingen onderzoeken en ook zelf uitproberen. Als we het Beleefpad
hebben gelopen gaan we ook nog even spelen in de natuurspeeltuin. Doe dus kleding en schoenen aan wat vies mag worden en
neem eventueel een reserve setje kleding mee, mocht je je willen omkleden bij terugkomst op Kekt.

Maandag 26 oktober
Uitstapje naar het Natuur Historisch museum Rotterdam.
Vandaag gaan we een uitstapje maken naar het Natuur Historisch Museum in Rotterdam. Vanaf het Centraal station wandelen we
via een speurtocht naar het museum. In het museum gaat de speurtocht verder aan de hand van foto's. Kun jij ze allemaal vinden?
Graag uw kind voor 9:00 uur brengen.

Dinsdag 27 oktober
Superhelden dag
Kom verkleed als je favoriete superheld want vandaag worden wij ook echte Superhelden!

Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud t-shirt te verknippen. Helemaal niet moeilijk
en supergaaf.

Superhelden Foto Challenge
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldhaftig door goede daden te doen waarbij je, met een beetje
fantasie, een echte superheld bent. Leg ze allemaal vast op de foto en verdien zoveel mogelijk punten!

Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm en het
recept kun je mee naar huis nemen.

Welke superheld ben ik?
Wil jij altijd al een superheld zijn? Of stiekem een schurk? Nu kan het! We spelen het spel 'Wie ben ik' in superhelden en
schurken variant. Wie weet word jij wel superman, of een zware jongen...
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Woensdag 28 oktober
Fantasie - genie
Fantasiegenie Fantaseren kun je leren, dus gebruik je fantasie! Word jij ook een echt fantasiegenie?

Fantasiegenie
Fantaseren kun je leren, dus gebruik je fantasie! Word jij ook een echt fantasiegenie?

Fantasie wie-wat-waar
Ben jij Roodkapje tijdens een picknick in de kelder? Of Olaf tijdens een voetbalwedstrijd in de woestijn? Doe mee met dit
hilarische spel en beeld het kaartje uit aan jouw teamgenoten!

Fantasie spel
We beelden zo overtuigend mogelijk een verhaal uit!

Toiletrol schaduwspel
We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te schijnen. Welke vorm zou jij graag
op de muur willen toveren?

Genie lamp met 3 wensen
Stel je toch eens voor dat je een oude genie lamp vindt op zolder, of in een park. Maak je genie lamp mooi door het in te kleuren of te
verven en je mag ook 3 wensen opschrijven. Wat zou jij heel graag willen nog willen doen, wie wil je nog zien, je mag het zelf
verzinnen. Je mag het niet aan andere laten zien alleen de ju�en mogen meekijken....

Donderdag 29 oktober
Heksen en Tovenaars
Kom mee naar de toverschool en leer toveren als echte heksen en tovenaars! We wanen ons in de echte wereld van Harry Potter.

In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op school samen met zijn vrienden Ron Wemel en Hermelien Gri�el.
Maak van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en zijn vrienden.

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een heksendiploma.

Natuurlijke toverdrankjes
Drankjes zijn magisch zodra ze een toverdrankje genoemd worden. Toverdrankjes horen helemaal thuis in de
fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en kastelen. Kunnen wij zelf ook een drankje brouwen met natuurlijke
materialen?

Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben ontwikkeld en laten je zien hoe je brein je
voor de gek houdt. We gaan verschillende optische illusies bekijken.

Vrijdag 30 oktober
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Uitstapje naar Villa Zebra
Op vrijdag 30 oktober staat een leuk uitstapje gepland! Met onze BSO kinderen gaan we naar het kindmuseum Villa Zebra!
Dit kindermuseum voor hedendaagse kunst maakt tentoonstellingen speciaal voor kinderen. Na alle ontdekkingen die je
samen hebt gedaan in de tentoonstelling gaan kinderen met een begeleider van Villa Zebra aan de slag in een creatieve
workshop.
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