Activiteiten carrousel
zomervakantie 2018
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
De Graaf & Gravin (BSO)
Sport-BSO-Lienden
KIDDOOS-Arnhem

Week 1: “Aan de slag met afval”.
De BSO’s van Villa Kakelbont Kinderopvang doen mee met “aan de slag met afval”.
Hiervoor is een programma samengesteld wat leuk en leerzaam is.
Afval: wat is dat, afval scheiden, recyclen, zwerfafval.
Al deze onderwerpen komen deze week aan bod.

Maandag:
Vandaag verdelen we de groep in leeftijdscategorie: 4-6, 7-9 en ouder.
Aan de hand van “supporter van schoon” gaan we aan de slag.
Collage maken over afval, wat zijn verpakkingsmaterialen en wat hoort waar?
In de vorm van spelletjes weten we straks heel veel!
Zelf snoep maken van vers fruit, zonder suiker. Lekker en gezond!

Dinsdag:
“In actie tegen zwerfafval”!
Na deze grote schoonmaak hebben we wel wat lekkers verdiend: Poffertjes.
Speel het spel “afval kwartet”. Wie is de winnaar?

Woensdag:
Zwerfafval bingo met echte prijsjes.
Recycle winkels, kringloop, bestaan ook. We gaan daar een kijkje nemen en maken iets van
wat we gekocht hebben. Bedenk samen iets leuks b.v. een kandelaar van vorken maken.

Donderdag:
Een portemonnee of een monsterfles voor potloden maken van recycle materiaal.
Weet je het nog? Stoepspel over afval materialen.
Gezonde havermoutkoekjes bakken.

Vrijdag:
We kennen nu natuurlijk ook het groenafval.
In het bos of in het park zoeken we groenafval: balderen, takjes etc.
Terug op de BSO maken we daar een leuk tafereel van.
Als lunch hebben we vandaag een heerlijk bolletje knakworst.

Week 2: “Sport en spel”.
Sportweek: Deze week staat bol van SPORT !!

Maandag:
Je eigen sportshirt maken dat je de hele week tijdens het sporten aan kunt doen.
Vandaag gaan we boksen!
Een heerlijke koele aardbeien smoothie zal de dag compleet maken.

Dinsdag:
Knutsel je eigen trofee! Deze mag aan het eind van de dag mee naar huis nemen want die
heb je wel verdiend na al het sporten!
Als lunch maken we voor onszelf een heerlijke gezonde wrap.

Woensdag:
We knutselen ons eigen hinkel parcours (maar dan extra moeilijk). Samen kunnen we
hiermee een spel doen.
De lunch: pannenkoeken!
Nog een verrassing is de verdere sportactiviteit maar neem in ieder geval je
sportschoenen mee.

Donderdag:
We bakken over heerlijke medaille koekjes.
Knutselactiviteit: maak een vlieger. Misschien kun je hem op de BSO uitproberen. Vliegt
hij hoog? En natuurlijk gaan we weer sporten.

Vrijdag:
Met elkaar bakken we een sporttaart.
Sportactiviteit: bootcamp.

Week 3: “Eten en drinken”.

Maandag:
Knutsel je eigen fruitschaal.
Van allerlei soorten fruit kun je heerlijke smoothies maken.
Fruit estafette: welk groepje is het snelst?
Allerlei fruit op je gezicht, schminken.

Dinsdag:
Knutsel en bak je eigen pizza.
Spelletjes middag met water, sponzen, bevroren T-shirts en lekkende flessen.

Woensdag:
Maak een placemat en een menukaart voor de lunch.
Op het menu staan poffertjes met diverse soorten fruit.
Daarna kun je je eigen ketting van diverse pasta soorten maken.
Koek – en snoephappen.

Donderdag:
Vandaag gaan we heerlijke chocolade zandkoekjes bakken.
Knutsel je eigen keuken: groot van dozen of klein voor in je poppenhuis.
Buitenspel: polo.
Memory spel zelf gemaakt en samen spelen.

Vrijdag:
Met elkaar maken we een reuze woordenslang.
Heb je wel eens cake frietjes gebakken en gegeten; vandaag gaan we dat doen.
Geen koekhappen maar fruit happen.

Week 4: “Ter land, ter zee en in de lucht”

Maandag:
Maak een lavalamp. Moet je zien hoe bijzonder!
De lucht: sterrenkoekjes bakken. Maak een mooi zakje om
ze mee naar huis te nemen.
Deze week gaan we oefenen voor een toneelstuk dat we
donderdag zullen opvoeren voor elkaar en eventueel papa’s
mama’s, opa’s en oma’s. “De mooiste vis van de zee”.

Dinsdag:
We bakken een Hemelbrood dat we als lunch zullen opeten.
Maak je eigen zeilbootje. Probeer hem uit in een bak water. Kan hij varen?
Oefenen aan het toneelstuk.

Woensdag:
Dagje uit: We gaan naar het watermuseum in Arnhem, leuk en leerzaam.

Donderdag:
Knutsel je een windmolen en/of een vlieger. Als het waait kun je hem gelijk uitproberen.
Daarna bakken we brownies met sterren en vissen.
Optreden: De mooiste vis van de zee”.

Vrijdag:
Maak je eigen zeepjes. Dit kan in allerlei vormen.
Waterspelletjes. (denk aan badkleding en eventueel een handdoek).
Indien het weer het niet toelaat om waterspelletjes te doen zullen we naar de speeltuin
gaan.

Week 5: “beroepen”.

Maandag: Politie en brandweer.
We knutselen een hesje van de politieagent, een politiepet en een portofoon.
Spel: bewakertje.
Een brandweersnack: vlammen paprika!
Deze moet geblust worden dus daar komt de brandweer en een brandweerauto.
Kun jij de brand blussen met water?

Dinsdag: Tandarts.
Zelf tandpasta maken en knutsel een mega tandenborstel.
Snack: een snoepgebit van een appel.
Behaal jij je poetsdiploma? Met een eigen setje en een plac controle kun je deze
behalen.
Spatverven met je tandenborstel.

Woensdag: Juf/meester.
Je kunt je eigen schoolbord en schrift maken.
Nadat we met z’n allen een broodje gezond hebben gegeten gaan we naar de gymles.

Donderdag: Restauranthouder.
Maak een koksmuts, deze kun je vandaag gebruiken.
Pizzeria: knutsel je eigen wrap.
Zoutdeegtaartjes, deze kun je heel lang bewaren.
Lunchroom: Een fruitsalade, tosti en een milkshake.
Een waaier van servetten!
Smaak proefjes. Wat is lekker?

Vrijdag: Dokter, verpleegkundige.
Je bent verkouden en hebt een hele doos zakdoekjes nodig. Knutsel een leuke tissue
doos. Koorts? We meten bij elkaar op of we koorts hebben.
Beterschapskaarten maken. Deze kun je versturen naar een vriendje of iemand van je
familie die ziek is.
Wie is het snelst verbonden in toiletpapier? De dokter legt verband aan.

Week 6: “Rondje om de wereld”.

Maandag, Europa:
Een Spaanse waaier, een ketting van nep Engels drop of een Eifeltoren en/of een toren van
Pisa van kapla. Waar heb je zin in?
We eten een heerlijke Italiaanse pizza.
‘s Middags vermaken we ons met oud Hollandse spelletjes.

Dinsdag, Amerika:
Een Mexicaanse cactus maken, het Braziliaanse carnaval vieren en een Argentijnse fruit
cocktail staan vandaag op het programma. Lust jij een Amerikaanse hamburger?
Las Vegas: een van de grote steden van de verenigde staten is het Casino paradijs van de
wereld. Vanmiddag wordt onze BSO een beetje Las Vagas.

Woensdag, Afrika:
Spel: wat is er weg uit mijn rugzak, en wat neem jij mee op reis?
Met een zelf gemaakt Afrikaans masker en muziekinstrument mag je een optreden alleen of
met een groepje op het podium verzorgen. Het decor kan gemaakt worden van de
Afrikaanse zonsondergang.
We bakken een heerlijke Afrikaanse vetkoek.

Donderdag, Azië:
Na het knutselen van een Japanse lampion of het gutsen van een Chinese pandabeer volgen
we een workshop Aziatische vechtsport.
Ook is er gelegenheid voor het bakken van Russische matroeshja poppetjes.

Vrijdag, Australië.
Australië staat bekend om de Aboriginals, de oorspronkelijke
bewoners van Australië en om de kangoeroes.
We beschilderen een stok zoals de Aboriginals deze hebben
of je maakt een wandkleed met een kangoeroe.
Zonder oven: een heerlijke Australische banentaart.
Als afsluiting van de vakantie gaan we naar de speeltuin.

Wij wensen jullie heel veel plezier in
het nieuwe schooljaar!!
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www.villakakelbont.nl
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N.B. het kan door omstandigheden voorkomen dat het
programma aangepast wordt.

