
Caribisch Carnaval 2 weken
Hallo allemaal,

Dans, zing en wees vrolijk want het is Caribisch carnaval! Met dit thema wordt het natuurlijk één groot feest op de BSO! Alles wat bij
Caribisch carnaval hoort staat deze week in de planning. We maken maskers, sambaballen, en maken zelfs onze eigen praalwagen.
Ook hebben we leuke spellen, we gooien de heupen los bij het sambaballen werpen én tijdens het dansen. Want bij Caribisch carnaval
hoort het vrolijke dansen, de optochten, het verkleden en gewoon lekker genieten! Kom ook en geniet met ons mee!

Feestelijke groetjes van

Bso ; Kekt, Kaleidoskoop en Klipkids

Maandag 26 april
Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en
behanglijm en smeren maar!

Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden welk muziekinstrument je bent?

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de
vrije loop laten!

Clownscupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens maken we er clowns van. Te grappig om op te eten?

Dinsdag 27 april
Vandaag zijn wij gesloten ivm Koningsdag

 

Kekt
26 april t/m 07 mei



Woensdag 28 april
NME
Vandaag krijgen we bezoek van Rob van het NME, hij gaat ons van alles leren over het leven in onze sloot en natuurlijk
gaan we zelf ook op ontdekkingstocht.

Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in carnavalsstijl, doe mee!

Caribisch dramaspel
Wat een emoties komen er te pas bij het vieren van carnaval.. Wij maken er een drama-oefening van! Door het gebruik van
onze geschminkte gezichten kunnen we laten zien welke emotie op welke plek in het voorgelezen verhaal hoort. Doe je
mee?

Donderdag 29 april
Vandaag gaan we heerlijke ijshoortjes maken maar dan van fruit, swingen op de muziek van ons zelfgemaakte ganza shaker en een
kleurrijke schilderij knutselen

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek gekregen?

Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten, takken en
noem maar op...wij zien het als kunst!

Ganzá shaker
Van een lege �es kun je heel goed een muziekinstrument maken, bijvoorbeeld een ganzá. Een ganzá is een metalen
schudbus gevuld met rijst of bonen. Je hoort de ganzá in allerlei Braziliaanse muziekstijlen terug, bijvoorbeeld in de ciranda
en de coco. Wij maken onze eigen ganzá shaker!

Vrijdag 30 april
kralingsebos

kralingsebos
Vandaag maken wij een uitstapje en gaan met de bus naar het Kralingsebos. hier maken we een zand schilderij en spelen
een leuk bal spel. We verzamen mooie schelpen om als we weer op locatie zijn onze eigen strandmobiel te maken.

Zandschilderij met je voeten
Als je op het strand loopt zie je de afdruk van je voeten in het zand. We nemen ze mee, of nouja... eigenlijk maken we ze op
een schilderij!

Strandbal 'parachute' spelen
Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo hoog of zo vaak mogelijk te laten stuiteren op de handdoek.

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt 'ie
bovendien ook nog prachtige geluidjes.
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Maandag 3 mei
Carnavalsquiz
Een spannende quiz over carnaval! Dat is stiekem ook heel feestelijk natuurlijk!

Workshop Scrap
14:00-16:00
Vandaag gaan we een workshop bij Scrap volgen. We gaan met allerlei verschillende materialen iets leuks maken.
Wat dat is geheel aan jezelf. Heb jij al een leuk idee wat je wil maken?

Dinsdag 4 mei
Tie dye shirt maken
Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke manier om een wit shirt om te vormen tot echt een
superleuk felgekleurd shirt. Doe je mee?

Tropische ijslolly
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat wordt smullen! Watermeloen gecombineerd met
kokosmelk geeft zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer gedragen als lichaamsversiering. Wij gebruiken 'm
gewoon om te vieren dat we vakantie hebben!

Alle ballonnen verzamelen!
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?

Woensdag 5 mei
Caribische pholourie
Pholourie is erg populair op een aantal Caribische eilanden. Wij maken een makkelijke versie, doe mee en proef ze ook!

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

Speeltuin Westen
Een leuke speeltuin voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De speeltuin beschikt over een voetbalkooi, waar je lekker in
kan voetballen. En ook beschikt de speeltuin over een skatebaan met diverse mogelijkheden. Naast de speeltuin
vind u ook kinderenboerderij de bokkensprong, dus alles in huis voor een gezellig dagje uit!

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

Donderdag 6 mei
vandaag maken we een praalwagen en aan het eind van de dag, lopen we samen met onze eerder gemaakte spullen een optocht
door de wijk.
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Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje om weg te geven!

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor dit tropische hapje.

Praalwagen maken
Heb jij thuis een hamer? Neem hem mee! We maken namelijk een praalwagen, maar dan in het klein. We gaan
technisch bezig dus.

Vrijdag 7 mei
Carnavalsfeest op Kekt!
Vandaag gaan we genieten van geweldige activiteiten zoals vrolijk knutselen, lekkere cocktails maken en opdrinken! Het feest gaan
we afsluiten met een geweldige dans!

Paradijsvogels
Een paradijsvogel is een mooie, kleurrijke zangvogel met lange gele of rode staartveren. Hoe wil jij dat jouw vogel er
uit komt te zien?

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar
waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!

Dansen in kruikenstad
Carnaval is feest! Wij gaan helemaal los op carnavalsmuziek. Dans je mee?
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