Stedentrip door Europa
20 jul. t/m 24 jul.
Deze week gaan wij een stedentrip bezoek maken door Europa.
We beginnen in ons eigen land 'Nederland' dit jaar hebben wij Helaas geen Koningsdag kunnen
vieren ,omdat wij dit altijd een groot feest vinden gaan wij het op de Bso gewoon als nog vieren,
Trek je oranje kleren aan en feest met ons mee!
Op Dinsdag reizen wij door naar Frankrijk, we maken echte franse meringue, spelen jue de boules
en gaan spelen in een grote speeltuin.
Donderdag moeten wij Engels met elkaar praten want dan zijn we in Engeland, We gaan lekker
high-teaen en een stoer James Bond spel spelen.

Maandag 20 juli

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

Oud Hollandse poﬀertjes
Poﬀertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Om ze te
maken heb je een speciale poﬀertjespan nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Het is echt
leuk en lekker om te maken!
Delfts blauwe tegeltjes
Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Er gebeurt iets magisch als je monochroom
werkt: elk tegeltje wordt anders en toch passen ze allemaal bij elkaar. Zelfs als je niet voor typisch
Delfts blauwe motieven zoals bloemen, vogels, landschappen met molentjes en zeegezichten met
zeilschepen kiest!
Bingo oranje boven
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met Koningsdag. Spannend hoor! Wie
heeft er als eerste zijn kaart vol?
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Dinsdag 21 juli

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Spelen in de lingewijk
Heb jij het grote kasteel al gezien?

Mmm.. Meringue!
Wil je smullen van zelfgemaakte schuimpjes? Maak ze dan deze morgen met ons! Het duurt even
voordat ze klaar zijn, maar ze zijn super lekker.. Even geduld dus, of neem ze lekker mee naar huis.
Kunstworkshop: Waterlelie-origami van Monet
We gaan kunst vouwen! Helemaal in de stijl van Monet maken we waterlelies, alleen dan in
origamivorm.
Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel dat gespeeld wordt met metalen
ballen. Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Woensdag 22 juli
Op Woensdag voegen wij samen met Bso Merweplein, wij volgen dan activiteitenprogramma.

Donderdag 23 juli

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Place-mats
Het maken van papieren kleedjes voor op de tafels voor de High Tea we maken het gezellig met
hapjes en muziek met de ouders en de kinderen en de juﬀen natuurlijk! Kom binnen en vier het
met ons mee!!

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen van ,
hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en
vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt.
Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een groot succes te maken!
James Bond spel
In dit spel probeert James Bond de boeven af te tikken met behulp van zachte ballen. Het doel van
het spel is dat de schurken de diamanten overbrengen naar de manden, James Bond en zijn
hulpje(s) mogen de smokkelaars proberen af te gooien met de bal.
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Vrijdag 24 juli
Op Vrijdag voegen wij samen met Bso Merweplein, wij volgen dan hun activiteiten programma.

