
Welkom in Azië
Hallo allemaal,

We wanen ons helemaal in Japan en India tijdens het eten van sushi het maken van pandancake, tijdens het sumoworstelen of bij het
maken van Geisha blikjes. Ehm, wat voor blikjes? Nou dat kom je vanzelf te zien op de BSO, kom daarom ook! En heb je een kimono
(een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk mee om een dagje aan te doen! 

Groetjes van het team van de BSO

Maandag 27 december
In Japanse sferen
Waar denk je aan als je "Japan" hoort? Denk je aan sushi, bloesem, parasols, kimono's, de Japanse vlag...? Samen gaan we
brainstormen over Japan en maken een plan om de ruimte te versieren.

Fortune cookies
Het nieuwe jaar komt eraan: wat staat jou te wachten? We maken gelukskoekjes.

Sushi restaurant namaken
Wat hebben we allemaal nodig voor in een sushirestaurant? We knutselen versieringen en maken er een mooie themahoek van.

Mini 'Zen' tuin
Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is deze activiteit echt iets voor jou! We maken met de groep een mini
tuin!

Dinsdag 28 december
Smikkelen van sushi
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet? Kom dan vanmiddag met ons
sushi maken! We maken deze gezonde Japanse hapjes met zeewierbladen en vis.

Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met water in plaats van wc-papier. Wij maken er een grappig spelletje van!

Origami: doosje vouwen
We gaan een origami doosje maken. Origami staat voor Japanse vouwkunst. Dit doosje is leuk om kleine dingen in te bewaren of om
te gebruiken als cadeau-verpakking.

Kimono’s en Sushi
Leer over de Japanse cultuur en verdien heel veel yen (Japans geld) met opdrachten.
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Woensdag 29 december
Museum van Volkenkunde
De leukste dag van je vakantie beleef je in Museum Volkenkunde! Aansluitend bij de tijdelijke tentoonstelling organiseren we in de
zomervakantie een afwisselend programma vol met kijk-, luister- en doe-activiteiten. Zin in nieuwe dansmoves? Hawaïaans dansen
of de Haka van de Maori leer je hier. Als je je handen uit de mouwen wilt steken, ben je bij ons aan het goede adres want hier maak je
je eigen navigatiekaart. En ben je een echte speurneus dan kun je de krachtroute volgen. Toe aan rust na alle inspanning? Kom dan
luisteren naar de spannende, ontroerende en gezellige Verhalen op Zaal.
Denkt u eraan om een rugzakje met schone kleren mee te geven als uw kind wel eens een ongelukje heeft.

Film middag met popcorn
We gaan de �lm Mulan bekijken. Heerlijk onder een dekentje op de bank relaxen na een dag in het museum.

Donderdag 30 december
Misosoep
We maken een hele lekkere en gezonde soep; misosoep! Dit recept komt rechtstreeks uit Japan. Het bevat lekker veel groenten en
staat in een mum van tijd op tafel!

Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het lastig met al die cijfers. Maar het kan ook met kleuren.

Gelukskatje
Het gelukskatje kan voor klanten zorgen maar ook voor geluk en rijkdom. Waar zal jouw gelukskatje voor zorgen?

Tsunami simulator
Als er een aardbeving in de zee gebeurt ontstaat daardoor een tsunami. Vertaalt uit het Japans betekent dat havengolf. Het is dus
een enorme golf water die de kust bereikt. Wil je zien hoe dat te werk gaat?

Vrijdag 31 december
Bento lunchboxes
Bento lunchboxes zijn Japanse lunchtrommels. In Japan is het een kunst om de bento boxen zo leuk en origineel mogelijk te maken.
Wij gaan dit ook proberen.

Geisha blikje
Een Geisha is een oosterse vrouw. Het is best een project, Geisha's maken van een blikje, maar vooral heel leuk om te doen. Verven
maar!

Pokémon hints
Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze ook uitbeelden? En dan het liefste zo goed dat jouw team kan raden wie jij bedoelt.
Lukt je dat dan verdien je een punt!

Bloesem bomen
Je hebt ze vast al eens gezien, die mooie bloesem bomen. Ze zitten vol met kleurrijke bloeiende bloemen. Wij gaan deze namaken!

Maandag 3 januari
Japans memory
We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!
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Pandabeer stempelen en verven
Panda's zijn zulke mooie en indrukwekkende dieren. Helaas kunnen we ze in Nederland alleen in de dierentuinen bewonderen. Door
deze leuke knutsels halen we ze toch een stukje dichterbij!

Viskoekjes
Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes. Een makkelijk en gezond recept dat je zeker thuis ook eens moet uitproberen.

Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige �guren. Vandaag gaan we een eigen Mandala maken, maar dan met natuurlijke materialen!
Doe je mee?

Dinsdag 4 januari
wayang poppen maken
We maken wagang poppen, van karton en deze kunnen zelfs bewegen. Met deze poppen word in indonesie al eeuwen
lang , een poppen theater verhaal verteld. Denk je alvast na wat jouw pop allemaal gaat beleven?

Schaduwspel
Spelen met schaduw is veel spannender dan zo’n ‘doodnormale’ poppenkast. Daarom maken we zelf van een oud laken
een schaduwspel. Hierbij gebruiken we onze zelfgemaakte wajang poppen.

pandancake en susustroop
We bakken heerlijke, typisch Indonesische pandan cake en daarbij maken we susu-stroop een Indonesische zoete
melkdrank. Dat word gegarandeerd smullen

stopdans
Stopdans is altijd een hit! maar vandaag doen we het natuurlijk wel met muziek uit Azië

Woensdag 5 januari
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Jan-Ken-Pon
Ken je het spel steen-papier-schaar? In Japan kennen ze dat ook, maar daar spelen ze het nét even iets anders!

Uitstapje naar Theater Hofplein Verhalen uit de hoge hoed
Assepoester is een van de grootste heldinnen van sprookjesland! Ze verdraagt de pesterijen van haar valse stiefmoeder en
vervelende stiefzussen en slaagt erin haar droomprins te ontmoeten met de hulp van de lieve fee. Een beetje magie, een zwaai van
een toverstokje en veel vriendschap van haar dierenvriendjes laten Assepoesters dromen uitkomen...

Donderdag 6 januari
Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen als er jongens in
het huis wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons team: worstelen
maar!
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Magische tuinbonen in een potje
Hoe groeien bonen precies? Wij gaan hun ontwikkeling van dichtbij meemaken door ze in een doorzichtig potje te plaatsen en zo
kunnen we de groei bekijken!

Sweet (of zoet/suiker) sushi
Deze sushi smaakt niet naar vis, maar juist heeeel zoet! Voordat we dit lekker gaan opeten gaan we eerst de sushi maken. Help je
mee?

Vrijdag 7 januari
Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt spelen
als ze klaar zijn. Kies jouw variant en maak de allerstoerste ninja!

Chopstick challenge
We doen allerlei spellen die maar met eetstokjes te maken hebben. Van estafette lopen tot spekjes in een bakje doen. Het gaat hier
om echte skills!

Lampionnen maken en optocht
We maken lampionnen voor tijdens de optocht. Deze kunnen alleen branden als het donker is. Graag de kinderen pas vanaf 17.30
ophalen

Japanse komkommer salade
'Sunomono' wordt deze Japanse salade ook wel genoemd. Hij is heerlijk zoet: deze moet je geproefd hebben!
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