De Amerikaanse droom
17 aug. t/m 21 aug.
Deze week zijn we in Amerika!
Een van de grootste feesten daar zijn de Oscars! zelfs in Nederland kennen wij deze belangrijke
uitreiking van prijzen.
Deze prijzen worden uitgereikt aan bekende ﬁlmsterren.
Op Maandag zijn wij zelf in Hollywood waar elk jaar dit bijzondere feest wordt gehouden. Loop op
de catwalk en voel je een echte ster!

Vroeger leefde er in Amerika cowboys en indianen.
Op Dinsdag gaan wij even terug in de tijd en gaan we leven als cowboys en indianen, we bakken
broodjes boven het vuur, bouwen hutten en maken eigen totempalen. Heb jij thuis cowboy of
indianen spullen ? trek ze aan!

Amerika is ook het land van de ongezonde lekkernijen, denk maar eens aan Cola. Wist je dat je daar
ook coole experimenten mee kan doen?

Dat wordt weer een leuke week !

Maandag 17 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je
op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van ﬁlmsterren uit Hollywood; de
hamburger. We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt
beleggen met wat jij lekker vindt.
Movie middag
Wat is er nu ﬁjner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar
een leuke ﬁlm. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!
TV & ﬁlm kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van ﬁlms en televisie. Je kunt sterren verdienen. Het team
met de meeste sterren verdient een plaats op de Wall of Fame!
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Dinsdag 18 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?

Cowboy goudzoekers
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de indianen tegen de cowboys. Jullie hebben maar één
doel: zo veel mogelijk goud vinden! Welk team wordt de winnaar?
Eetbare tipi
Het begint met een ijshoorntje, gesmolten chocolade en wat zoute stokjes. Hoe maak je er een tipi
van? Niet zo moeilijk hoor. We laten het je zien.
Totempalen van klei
Totempalen zijn de monumentale sculpturen die een persoonlijk verhaal vertelden van de
Indianen. Wij maken een totempaal van klei. Welk verhaal vertelt jullie totempaal?
Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm,
heerlijk!
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Woensdag 19 augustus
Op Woensdag voegen wij samen met Bso Merweplein en volgen dan hun activiteitenprogramma

Donderdag 20 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?

Scheerschuim "puﬀy paint"
Een Amerikaanse rage: Puﬀy Paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt maken. De verf vormt
een soort 3D-laag op het papier. Verf je mee?
Lekkere cornﬂake-koekjes
Al in 1897 vond meneer John Kellogg de cornﬂake uit. Hij startte de Kellogg Company en nu wordt
jaarlijks over de hele wereld cornﬂakes gegeten voor het ontbijt. Wie lust er nou geen cornﬂakes?
Helemaal lekker als je ze bakt in een cupcakebakje. Mmmmm smullen maar!
Bowlen
In Amerika is bowlen erg populair, daar is het zelfs een bekende sport kijk maar eens naar dit
Youtube ﬁlmpje. https://youtu.be/cwHRegcjasg Ben jij net zo goed? laat maar eens zien want
vandaag gaan wij ook bowlen !
Colafontein
Allemaal aan de kant: dit levert een gaaf vuurwerk eﬀect op! We zorgen voor een echte cola fontein
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Vrijdag 21 augustus
Op Vrijdag voegen wij samen met Bso Merweplein en volgen wij hun activiteitenprogramma.

