European party!
17 aug. t/m 21 aug.
Antwerpen, Rome & Parijs: Here we come! Carnaval in Venetie; Koningsdag & de Ronde van
Vlaanderen. Deze week vieren we Europese feestjes! Doe je mee?

Maandag 17 augustus
We beginnen onze reis door Europa bij onze zuiderburen! Vlaamse frieten, nu al zin in! Hmmmm!
Kom op de ﬁets, en doe mee met onze Vlaamse wielerronde!

Vlaamse Snacks
Zwart - geel - rood! De kleuren van de Belgische vlag. Deze snack passen daar helemaal bij en ze
zijn nog lekker ook!
Vlaamse wielerronde!
In België houden ze van sport en vooral van wielrennen. Daar maken ze echt een feestje van! Wij
gaan vandaag onze eigen "Vlaamse" ronde ﬁetsen! En wie weet maken we onderweg een pitstop
voor een heerlijke Vlaamse lekkernij!
Bouwen je eigen atomium met spaghetti
Het Atomium is een heel bijzonder gebouw in Brussel in Belgie. Het stelt een reuze atoom voor. En
dat is grappig, want in het echt is een atoom zo klein dat je het niet kunt zien met het blote oog. Wij
gaan vandaag onze eigen atomium maken; van spaghetti!
Sport & Spel door de Sport BSO
Vanmiddag komen de begeleiders van de sport BSO jullie een leuke aktieve, sportieve middag
bezorgen. Daar zijn jullie wel voor te porren toch?

Dinsdag 18 augustus
"Bonjour! ça va?" Van Belgie is het maar een klein stukje naar Frankrijk! Ga je mee, lekker chillen aan de middellandse zee?

Sport & Spel door de sport BSO
De begeleiders van de sport BSO komen langs om jullie en aktieve en sportieve ochtend te
bezorgen. Daar zijn jullie wel voor te porren toch?!
Stokbrood bakken!
Hmmmm dat heerlijke knapperige Franse stokbrood, dat bakken we natuurlijk gewoon zelf! Boven
een kampvuurtje.
Frisse Fruit Snack
Vive la France! Deze heerlijke fruitige yoghurt snack in de Franse 3-kleur, past prima bij deze
zomerse temperaturen!
Eiﬀel Challenge!
Van Lego, kapla, knex of misschien wel van iets heel anders; het maakt niet uit waar je hem van
maakt; maar ga hem aan; deze Eiﬀel-challenge en bouw de mooiste, hoogste, gekste Eiﬀeltoren!

Woensdag 19 augustus
Zweden is een land met veel natuur en grote meren. Echt een land om een zomers uitstapje naar
te maken! Vieren we daar meteen het Mid-zomerfeest mee!

Zweeds loopspel
Rennen, teamwork, slim zijn en...... winnen??? Doe mee met dit spel vol uitdaging.
Zweedse gehaktballetjes
Je kent ze misschien wel van die grote meubelwinkel waar je ze kunt bestellen: de zogenaamde
Köttbullar. Typische gehaktballetjes uit Zweden. Hmmmmm! Lekker!
Fjord Fun!
Wie Zweden zegt, zegt: Fjorden. Een fjord is een groot meer, omringd door prachtige natuur!
Vandaag gaan wij ons eigen locale fjord bezoeken: Het Lingebos! Dus kom op de ﬁets en ga lekker
mee een middagje chillen aan het water!
Bloemen krans
In Zweden wordt het mid-zomer heel feeselijk gevierd! Ze dragen dan dit soort prachtige
bloemenkransen! Wij gaan er ook een maken. Eerst maar eens naar buiten om bloemen en takken
te verzamelen!

Donderdag 20 augustus
Ga je mee naar Italie? Lekker slenteren door de smalle straatjes van Florance? Of met een Gondel
door Venetie? En niet te vergeten een pizza eten in Napels! Oh ja, we maken ook nog even een klein
uitstapje naar Spanje voor een tomatengevecht op festival La Tomatina!

Carnaval in Venetië!
Carnaval in Italië is echt wel even iets anders dan hoe wij hier in Nederland carnaval vieren... Dat is
eigenlijk een heel sjiek feest met hele deftige kleren, gemaakt van dure stoﬀen en kant. En daar
worden dan heel rijk versierde maskers bij gedragen. Vandaag gaan we zo'n bijzonder masker
maken. Doe je mee?
Homemade pizza
Zelf pizza maken is een ﬂuitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria
of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.
Toren van Pisa XXL
Het gewone kleine spel met de gekleurde pionnen die je op de wiebel toren zet kennen jullie
allemaal wel. Deze XXL variant is nog uitdagender! Zet je helm er maar bij op!
La Tomatina!!
Rare jongens die Spanjaarden! Elk jaar houden die een groot feest waarbij iedereen elkaar met
tomaten bekogeld. Eigenlijk best leuk... Doe je mee met deze sportieve variant!?

Vrijdag 21 augustus
Ik hou van Holland! Vandaag gaan we lekker weg in eigen land en vieren we een Hollands feestje!!

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!
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.
Koningsdag corsage
Koningsdag! Trek je voor de gelegenheid je rood-wit-blauwe sokken aan? Of doe je oranje linten in
je haar? Misschien speld je dit jaar wel deze speciale zelfmaak corsage op je kleding. Het is
tenslotte feest!
Oud Hollandse Spelen
Dit jaar ging Koningsdag niet door. Goede reden om het in de vakantie als nog te vieren!
Koekhappen, spijkerpoepen. Echte Koningsdag spelletjes; Hollandser wordt het niet! Doe je ook
mee?

