
AKROS BSO Coco

Caribisch Carnaval week 1
Hallo allemaal,

Dans, zing en wees vrolijk want het is Caribisch carnaval! Met dit thema wordt

het natuurlijk één groot feest op de BSO! Alles wat bij Caribisch carnaval hoort

staat deze week in de planning. We maken maskers, sambaballen, confetti rijst

en timmeren zelfs onze eigen praalwagen. Ook hebben we leuke spellen, we

gooien de heupen los bij het sambaballen werpen én tijdens het dansen. Want

bij Caribisch carnaval hoort het vrolijke dansen, de optochten, het verkleden en

gewoon lekker genieten! Kom ook en geniet met ons mee! 

Feestelijke groetjes van het BSO team

Maandag

Sambaballen maken

Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol

en behanglijm en smeren maar!

Caribische confetti rijst

We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje: Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk toch? Het is ook nog

eens super lekker.

Caribisch carnaval - dansen maar!

We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!
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Welk muziekinstrument ben je?

Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden welk muziekinstrument je bent?

Dinsdag

Sporten

Vandaag gaan wij lekker sporten, want de kinderen in het Caribische gebied doen ook aan sport.

Maskermania

Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit

helemaal de vrije loop laten!

Donderdag

Sambaballen spelletjes

We spelen allerlei spelletjes met sambaballen! Dat wordt lachen!

Artis

Vandaag gaan wij naar Artis. Hier zullen wij gaan zoeken naar de dieren die in het Caribische gebied leven. Weet

jij welk dieren daar leven..?

IJshoorntjes met fruit

IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan

door ze in pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek gekregen?

 

AKROS BSO Coco

Caribisch Carnaval week 1

17 februari t/m 21 februari


