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Activiteiten BSO
Kijkend naar de behoefte van de groep bieden wij dagelijk een aantal van
deze activiteiten aan.

Koken
Bramenijsjes maken
Ben je ook zo dol op bramen? Dan is dit ijsje net iets voor jou!

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

Expressie
Schminken
Met deze schminktips kun jij straks het beste schminken van
iedereen. Zet de materialen klaar en probeer het uit. Oefening
baart kunst!

Schaduwspel
Spelen met schaduw is veel spannender dan zo’n ‘doodnormale’
poppenkast. Daarom maken we van een oud laken en �guurtjes
van karton een schaduwspel!

Sport & spel
Flipper run!
Haal snel de zwemvliezen en duikbril uit de kast. We gaan er dit
keer niet mee zwemmen. Het wordt rennen geblazen!

Ba�enregen
Het regent ballen! Zijn jullie snel genoeg om alle ballen uit jullie
speelhelft te houden?

Voetbal
Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je
kans. Wie wint de wedstrijd?
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Spe�etjes
Gezelschapsspe�etjes
We kiezen samen een leuk spel uit de kast. De keuze is reuze en
samen overleggen en beslissen we welk spel we vandaag doen.

Zoek je sleutelmaatje
Loop door de ruimte heen op zoek naar jouw sleutelmaatje! Wie
heeft het kaartje met dezelfde sleutel als jouw sleutel?

Ontdekken
Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen! We
maken een ontdekkingstocht waarbij we met onze zoekkaart van
alles te weten komen over waterdiertjes.

Ba�onnenpomp
Zonder onze eigen adem of een pomp te gebruiken blazen we een
ballon op! Hiervoor gebruiken we wel een paar mysterieuze
ingrediënten, doe lekker mee en kijk hoe dit kan!

De wereld op z'n kop
Maak een foto dat je op een stoepkrijt paddenstoel zit of 20
boeken op je hoofd draagt, in deze activiteit kan het allemaal. De
wereld op z'n kop!

Atelier
Kleuterknutselen
4-6 jaar
Eén keer per week mogen onze kleuters bij Hetty gaan knutselen.
Elke keer heeft Hetty een andere techniek waarover we wat leren
en mee gaan oefenen.

Vrij knutselen in het atelier
7+ activiteit
Elke maandag, dinsdag en donderdag mogen onze kinderen zich
creatief uiten in het atelier. Hun eigen ideeën maken op hun eigen
manier. Ook erg leerzaam want Hetty leert de kinderen nieuwe
technieken en helpt ze bedenken hoe ze hun ideeën kunnen
omzetten naar creaties.

 


