
Hip Holland Hip!
Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar. Dichtbevolkt heet dat! En we zijn een heel typisch volk met allemaal
eigen gebruiken. Nu heeft ieder volk dat natuurlijk wel maar weet je eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is, voor mensen uit
andere landen heel vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld! Vraag maar eens aan een toerist of zij dit ook kennen in hun eigen
land en ze staren je vast verbaasd aan! Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes kom je tegen deze week. We gaan speuren,
sporten, knutselen, quizzen en nog veel meer.

Hip Holland Hip is het thema!

Groetjes van het BSO team

Maandag 18 oktober
Drijven of zinken
Een grote pot water en er dan verschillende spullen in doen. Wat blijft drijven en wat zinkt? Bij dit proefje geven we zelf een
inschatting en proberen het vervolgens uit.

Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet helemaal duidelijk. Volgens de ene bron in China en volgens anderen in Perzië.
Wij maken deze heerlijke eetbare molentjes.

Ik hou van Holland quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het meest over Holland? We testen de kennis over
ons eigen land in deze super spannende quiz!

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.

Dinsdag 19 oktober
Hollandse Meesters
Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal bekende Nederlandse schilders. Wij gaan ook prachtige kunstwerken
maken. Dit doen we op een hele bijzondere manier, kom jij ook?

Patatje gezond
Mmmmm, super lekker een zakje patat! Of eh....het is net even anders dit keer. Geen frietjes maar...? Laat je verrassen.
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Schuursponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij voelen ons jarig dus gaan we lekkere taartjes maken! Helaas kunnen we deze
niet opeten maar ze zien er vast heel mooi uit!

Hollandse plaatjeszoektocht
Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels verzamelen. Dit klinkt misschien makkelijk maar het is iets lastiger
dan dat het lijkt. We proberen zoveel mogelijk goede antwoorden te verzamelen met ons team!

Woensdag 20 oktober
Pro�esor plons
Vandaag gaan we op bezoek bij het maritiem museum. Hier gaan we samen met professor Plons op avontuur en leren van alles over
de Rotterdamse haven. Spelenderwijs maken we kennis met verschillende soorten schepen, het werk in de haven en hoe
bijvoorbeeld jou speelgoed vervoerd word naar Nederland.

Donderdag 21 oktober
Delfts blauwe tegeltjes
Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken.

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?

Hollandse groentesoep
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!

Vrijdag 22 oktober
ontdekhoek
12-Provinciënspel
Wij nemen je mee door ons prachtige land. Bezoek alle 12 provincies en ontdek wat Nederland allemaal te bieden heeft.

Maandag 25 oktober
co-operatie museum
Vandaag gaan we naar het co-operatie museum in Schiedam. We maken een stap terug in de tijd en nemen een kijkje hoe de
mensen vroeger in Schiedam leefden.

Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op een andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten aan te pas!

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 26 oktober
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.
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Hollandse rap!
Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in Amerika, maar is in Nederland al
jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van
plastic, of van papier.

Tulpen uit Amsterdam
Tulpen zijn zulke mooie bloemen... En typisch Hollands! Wij maken onze eigen tulpen.

Woensdag 27 oktober
Boerengolf
Wist je dat er in Nederland ook kampioenschap boerengolf wordt gehouden? Heel wat anders dan gewoon golfen hoor! Doe je mee?

Ouderwetse kijkdoos maken
Maak een mooie kijkdoos en breng verhalen tot leven. Dit is het type knutselwerk wat echt iedereen wel eens gedaan heeft in zijn
leven. Maar het blijft zo verrassend! Gebruik je eigen fantasie! Knip plak en kleur.

Wentelteefjes
Een recept uit grootmoeders keuken. Brood met ei, vanillesuiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet smakelijk!

Voetbal
We spelen een potje voetbal. Doe je mee?

Donderdag 28 oktober
museum de palmboom en water�etsten
vandaag gaan we naar museum molen de palmboon, we gaan de molen in en leren wat er allemaal nodig is om meel te maken. als
het weer het toelaat gaan we daarna nog water�etsen.

Vrijdag 29 oktober
Oud Hollandse po�ertjes
Po�ertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Om ze te maken heb je een speciale
po�ertjespan nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Het is echt leuk en lekker om te maken!

Zo gaat de molen, de molen, de molen..
Een molentje is echt typisch Hollands. Om een lekker zomers molentje te maken gaan we rietjes gebruiken. Ook ideaal voor een
feestje of een leuke decoratie tijdens een zomerse BBQ.

Hollandse lekkernijen quiz
Een lekker patatje met mayonaise of een koekje bij de thee. Je staat er helemaal niet bij stil dat sommige dingen die je eet typisch
Nederlands zijn. We gaan onze kennis testen met een snelle quiz!

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!
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