Vrolijk voorjaar

02 maart tot en met 22 april
Het eind van de winter is in zicht . Langzaam komen alle
knoppen weer tevoorschijn en de bloemetjes uit de
grond.
We gaan de boel eens flink opfleuren met mooie
bloemen en zelfs kunst van gevonden afval. Helpen jullie
mee?!

Maandag 9 maart
Modeshow met krantenkleding
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!

Maandag 2 maart
Bloemen van groente
We maken bloemen van groente! Heel
apart, lekker én gezond. Goed onthouden
hoe je ze maken moet want dan kun je
thuis iedereen verrassen.

Dinsdag 10 maart
Bloemenbroodjes
We maken bloemenboterhammen. Je kunt
ze maken in verschillende smaken.

Donderdag 12 maart
Dinsdag 3 maart
Bloembollen planten
Zomerbloeiende bollen, ook wel knollen
genoemd, zijn Dahlias, Anemonen, Callas,
Gladiolen en Begonias. Ze moeten in het
voorjaar worden geplant. Het liefst na de
laatste nachtvorst. We gaan eerst een
bloempot beschilderen en daarna de
knollen planten.

Paashanger met eierschalen
Ei, ei, ei, we zijn zo blij! Maak een leuke
paashanger met klei en eierschalen. Je
wordt vanzelf vrolijk bij het zien van deze
hangers!

Donderdag 5 maart
Tulpen maken met een vork
Kijk eens naar je vork, zie je daar de vorm
van een tulp in? Misschien heb je er nog
nooit over nagedacht maar met een vork
kun je dus een prachtig tulpenschilderij
maken. Stempel je mee?

Maandag 16 maart
Paashaas Pannenkoek
Pannenkoeken zijn eigenlijk altijd al lekker
maar rond de tijd van Pasen smaken ze
extra lekker als we er een Paashaas van
maken. Smullen maar!
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Dinsdag 17 maart

Donderdag 26 maart

Bloemenkroon

Fruitmand

Het lijkt hier wel zomercarnaval want we
maken een kroon met prachtige bloemen.
Mooi om te zien en mooi om te dragen.
Vind je de kroon maar niets? Maak dan een
politiepet!

Ben jij een peer of een appel? Doe mee
met dit fruitspel!

Donderdag 19 maart
Pompon Kuikentjes
Deze lollige lentekuikens staan super
schattig op de ontbijttafel of in een gezellig
paashoekje. Ze zijn ook nog eens
gemakkelijk te maken!

Maandag 30 maart
Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken
hebben we materiaal nodig dat we buiten
kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken,
steentjes, mos, gras en nog veel meer.
Vervolgens maken we er een soort
modeshow van op papier.

Dinsdag 31 maart
Verven met maïs
De gebobbelde structuur van een maiskolf
leent zich prima voor het maken van een
kunstwerk. Geen kwast dit keer maar een
maiskolf om mee te schilderen. Eens kijken
wat dat voor spannende resultaten
oplevert.

Maandag 23 maart
Schep van plastic fles
In een kwestie van een paar minuten heb
je met een sterke schaar een fles
omgetoverd tot schep. Enorm handig voor
het buitenspelen en meer! Heb jij thuis nog
lege plastic flessen van bijvoorbeeld
vloeibaar wasmiddel? Neem deze dan mee.

Donderdag 2 april
Natuurlijke mode-collages maken

Dinsdag 24 maart
Bowlingset maken
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes
thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm
veel nodig. We gaan onze eigen bowlingset
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!
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Maandag 6 april

Donderdag 16 april

Lentecollage

Koningssoep

Hoe ziet de lente er voor jou uit? Waar
denk je aan als je aan de lente denkt?
Beeld dit uit in een kunstwerk. Je mag
allerlei materialen gebruiken en
verschillende technieken uitproberen. Leef
je uit!

Een gezonde soep met uiteraard de kleur
van ons Koningshuis. Als onze koning en
koningin deze soep met de lunch eten
hebben ze voldoende energie voor de rest
van de dag.

Maandag 20 april
Koning gemaakt van wc-rolletje

Dinsdag 7 april
Bouw een insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege
bloempotten, wc-rolletjes? Misschien
hebben jullie in de tuin zelfs nog wel
(ventilatie-)bakstenen die jullie niet meer
nodig hebben? Ook stukken hout zijn
welkom. Neem wat mee naar de BSO want
we maken er een insectenhotel van.
Waarom we dat gaan maken leggen we je
nog uit!

Wat jammer dat onze koning niet een
prachtig krullende baard heeft! Want de
koning die wij gaan maken vandaag maakt
echt indruk met zo'n stoere baard.

Donderdag 9 april
Schipper mag ik overvaren
Hoe we in dit gezellige spel over gaan
varen bepaalt de schipper. Als er nog tijd
over is doen we nog veel meer andere
leuke spelletjes!

Dinsdag 14 april
Speurtocht met koningsweetjes
We gaan in groepjes op zoek naar een
schat. De opdrachten en vragen moeten
we goed volbrengen voordat we verder
mogen naar het volgende punt. Je kennis
over ons koningshuis wordt getest!

Dinsdag 21 april
Snelle koninklijke spelletjes
Koningsverstoppertje, geef de kroon door
en verdedig je kasteel! Klinkt wel als een
uitdaging toch? Kom deze razendsnelle
koningsspelletjes meespelen.

