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Hallo allemaal, skg bestaat 50 jaar en dat gaan we groot
vieren, we gaan kleding ontwerpen voor onze winkel. De
flouwer power ruil kleding winkel. we gaan mooie
ontwerpen maken van straat afval en een mooie musical
in elkaar zetten

Maandag 2 maart
flower power winkel
Vandaag gaan we het lokaal omtoveren tot
een echte winkel. Wie heeft er nog kleding
die te klein is om mee te knutselen of te
ruilen met andere kinderen

Donderdag 5 maart
Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos
materiaal super mooie dingen kunt
maken? Geïnspireerd door kunstenares
Sayaka Ganz, maken wij onze eigen
ontworpen zeedieren.

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 super
leuk felgekleurd shirt. Wij leren je hoe het
moet. Neem je zelf een wit shirt mee dat je
wil verven? Sokken, kussensloop of iets
anders mag ook!

Slipper Sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We
maken sandwiches in de vorm van een
slipper. Heerlijke snacks en nog gezond
ook.

Maandag 9 maart
musical
vandaag gaan we weer veder met de
musical. De feestplanneet.

musical
vandaag kunnen de kinderen gaan oefen
voor de musical voor zaterdag 6 juni. De
feestplaneet. Jij doet toch ook mee

Dinsdag 3 maart
Schaal van knopen
Van een ballon, een hele stapel knopen en
heel veel lijm maken we een schaal. Leuk
om te doen maar voor het eindresultaat is
wel wat geduld nodig. De lijm moet echt
helemaal hard worden dus dit is niet
binnen 1 dag klaar. Dus als je er even de
tijd voor neemt: succes verzekerd!

Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n
manier dat het toch net lijkt alsof je de
allerhipste slippers aan hebt? Dat kan
wanneer we je voeten schminken alsof je
echte flipflops aan hebt. Jij bepaalt het
design!

Trashure Hunt
Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt
leuk worden? Dat kan met deze hunt. Hunt
betekent jacht in het Engels. We gaan op
jacht naar vuilnis.

Handpoppen van sokken
Van een sok een fantasiedier maken of
misschien wel een mannetje of vrouwtje?
Felgekleurd, grappig, eng, lelijk, lief....laat je
fantasie de vrije loop en maak je eigen
sokpopcreatie.

Donderdag 12 maart
Hoort dit hier wel?
Is de rommelreus hier soms langs
gekomen? Wat is er gebeurd? Buiten zien
we allemaal rare dingen liggen die niet
thuis horen in de natuur. Weten we wat
hier wel en wat hier niet hoort? Samen
ruimen we op.
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Pimp je oude schoen

Voetbalshirts schilderen

Oproep voor alle ouders: gooi uw oude
schoenen niet weg! Wij zoeken nog
exemplaren die we helemaal mogen
pimpen. Zodra we klaar zijn hebben van de
oude schoenen geen nieuwe schoenen
gemaakt, maar wel kunstwerken!

Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete
speler uit het Nederlands elftal! Maak het
officiële shirt na of bedenk een eigen
creatie. De naam van je favoriet met het
rugnummer zet je achterop en je bent
helemaal klaar voor de wedstrijd.

Maandag 23 maart
musical
vandaag gaan we weer veder met de
musical feestplaneet. jij heb je toch ook
opgeven voor zaterdag 6 juni

Maandag 16 maart
musical
vandaag gaan we weer veder met de
musical feestplaneet.

Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij
als de beste luisteren en zo jouw sluiper
pakken?

Spiontrefbal
Kan jij spioneren als de beste? Dan win jij
vast dit spel!

Bloementaart maken
Deze taart kun je beter niet opeten want hij
is gemaakt van bloemen uit de buurt! We
verzamelen allerlei moois en zetten het in
oase!

Appelroosjes
Ze zien er schitterend uit en zijn nog lekker
ook: we maken prachtige rozen van
appeltjes uit de oven. Misschien te mooi
om op te eten?

Dinsdag 17 maart

Dinsdag 24 maart

Stoelendans

Waanzinnig waterige walvis

Hoeveel rondes blijf jij in het spel? Doe
mee en we vinden het uit!

Van een grote watermeloen maken wij een
walvis! Deze walvis zwemt niet in de
oceaan, maar in een zee van fruit! Het
water loopt ons nu al in de mond..

Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos
materiaal super mooie dingen kunt
maken? Geïnspireerd door kunstenares
Sayaka Ganz, maken wij onze eigen
ontworpen zeedieren.

Donderdag 19 maart
Autootjes van wasknijpers
Wat is jouw droomauto? We gaan even
knutselen en daarna kunnen we crossen
met onze eigengemaakte auto's!

Dromenvanger
De dromenvanger komt oorspronkelijk van
de indianen uit Noord-Amerika. Een echte
dromenvanger heeft altijd de kleuren van
aarde, lucht, water en vuur in zich: de vier
basiselementen. Vandaag mag je je eigen
fantasie gebruiken om er eentje te maken.
Mooie dromen toegewenst!
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Donderdag 26 maart

Donderdag 2 april

Modeshow met krantenkleding

Bier brouwen

Je krijgt er wel een beetje zwarte vingers
van want krantenpapier geeft enorm af,
maar wat is dit cool om te doen! We gaan
kranten gebruiken als basis voor ons eigen
fashion ontwerp. Wat maak jij? Een gilet,
hoed, rok, jurk, stropdas? Gebruik je
fantasie!

Bier drinken mag helemaal nog niet. Maar
dit bier is speciaal voor kinderen en wordt
gedronken door echte ridders en
jonkvrouwen.

Bosje bloemen van worst en kaas
Een bosje bloemen dat je kunt eten klinkt
misschien niet echt logisch maar dat is het
wel! Met worst en fruit maken we het
allerlekkerste bosje bloemen dat makkelijk
gedeeld kan worden.

Maandag 6 april
musical
vandaag gaan we weer veder met oefen
met de musical feestplaneet

Maak je eigen photo booth props
Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal
'props' die we kunnen maken vandaag.
Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel
genoeg. We gebruiken ze voor een
fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook
gebruiken bij het maken van selfies.

Ei in de fles
Vandaag gaan wij een experiment doen
met een ei en een fles. Ben jij benieuwd
wat voor experiment dit is en hoe dit gaat
lopen? Kom dan meedoen!

Maandag 30 maart

Eiergooien
Hoelang kan jij het ei heel houden? Gooi zo
ver mogelijk over!

musical
vandaag gaan we weer oefen voor de
musical op 6 juni

Gezonde cheesecake cupcakes!
Lekkere suikervrije cupcakes: even mixen,
laten opstijven en smullen maar!

Dinsdag 7 april
Ontwerp een nieuwe outfit
Teken jezelf op papier of wil je liever dat
we een omtrek van jouw lichaam maken?
Als dat op papier staat ga jij aan de slag
met het aankleden van jezelf met een
nieuw kostuum. Wees creatief.

Kunst met tape en canvas
Zo leuk om te doen! Omdat het zo
eenvoudig is en je een waanzinnig mooi
kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door
simpel gebruik te maken van afplaktape op
canvas creëren we de mooiste abstracte
schilderijen.

Appeltje-eitje
Maak een stippel-ei!

Donderdag 9 april
Party Poppers maken met
wc-rolletjes
Confetti de lucht in knallen kan met deze
leuke party poppers! Altijd handig voor
ieder knalfeest!
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Paaseieren van borduurgaren

Schoenverven

Wonderlijk mooie doorzichtige paaseieren
van garen vormen leuke decoraties voor de
periode rondom Pasen. Een heerlijk
kliederwerkje is er voor nodig om ze te
maken!

Verven met penselen of met de vingers dat
kennen we wel. Maar wat als we nu eens
een schoen zouden gebruiken? Kun je daar
ook mee verven? We gaan het testen.

Maandag 13 april
musical
Ballonspel: Knal je rot
Knal je rot! Oren dicht....of hou je de ballon
heel? Dat is nou net niet de bedoeling.

Maandag 20 april
musical
vandaag gaan we weer oefen met de
musical de feestplaneet

Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die
mooie cocktails? Normaal gesproken zijn
cocktails voor grote mensen.. Maar deze
niet! Wij maken deze lekkere drankjes met
verschillende ingrediënten zoals cranberryen granaatappelsap. Proost!

Frida Kahlo's bloemenworkshop
Sieraden van pasta
Pasta is vooral heel lekker om te eten,
maar je kunt er nog veel meer mee!
Vandaag gaan we aan de slag met het
maken van sieraden. Ook voor jongens zijn
er coole bandjes te maken.

Dinsdag 14 april
Broodjes om een stok
Zelfgemaakt deeg om een stok wikkelen en
lekker bakken maar. Lekker avontuurlijk
om te doen!

bso raad
vandaag gaan we weer met elkaar om de
tafel om te kijken wat we de komende tijd
kunnen doen.

Donderdag 16 april
Recycle: armbanden van waterfles
Voor deze activiteit kunnen we goed lege
waterflessen gebruiken. Groot of klein:
allebei welkom! Heb je bovendien nog
lapjes stof thuis van een oud shirt ofzo?
Dan zijn we helemaal blij want wij gaan dit
recyclen en maken er armbanden van.

Frida Kahlo was een Mexicaanse
kunstenares. Heel bekend zijn haar
zelfportret met kleurrijke, vrolijke bloemen
in haar pikzwarte haar. Maak een
bloempot in Frida Kahlo stijl.

Donderdag 23 april
Natuurlijke mode-collages maken
Schoenen en jassen aan! We gaan naar
buiten om allerlei mooie dingen uit de
natuur te verzamelen. Blaadjes, takjes,
bloempjes, veertjes enz.
Van alles wat we verzameld hebben, gaan
we een mode-collage maken. Of misschien
maak je wel een masker, een hoed of een
sjaal. Alles mag!

Outdoor popcorn!
Zelf popcorn maken is superleuk! En nog
leuker wordt het als je dit boven een
kampvuurtje mag doen en er zelf je
favoriete smaak aan kunt toevoegen! Mais
klaar? Poppen maar!

