
AKROS BSO De Tulp

Hip Holland Hip Tulp 1 en 2
Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar. Dichtbevolkt

heet dat!

En we zijn een heel typisch volk met allemaal eigen gebruiken. Nu heeft ieder volk

dat natuurlijk wel maar weet je eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is,

voor mensen uit andere landen heel vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld!

Vraag maar eens aan een toerist of zij dit ook kennen in hun eigen land en ze

staren je vast verbaasd aan!

Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes kom je tegen deze week. We

gaan speuren, sporten, knutselen, quizzen en nog veel meer.

Hip Holland Hip is het thema!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 17 februari

Jimmy''s speelparadijs

In Nederland kan het toch flink slecht weer zijn maar gelukkig is er altijd wel een plek om te spelen.

Vandaag gaan we opstap naar een indoor speeltuin.

Trek je makkelijke kleding aan en graag je ov kaart meenemen.
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Stadszoektocht

Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een

“verzamelaar’. Aan de hand van een zoekkaart gaan we onze stad verkennen.

Maak je eigen rap!

Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in

Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Dinsdag 18 februari

AKROS sportdag

Ben je goed uitgeslapen want vandaag gaan we al ons spieren laten werken op onze sportdag. je kunt

hier kennis maken met allerlei verschillende sporten en bewegingsspelletjes.

Trek je sportkleding maar aan.

Hollandse Grachtenpanden

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van

vroegere tijden. Wij gaan deze typische Hollandse huizen namaken.

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.

Woensdag 19 februari
Hortus Botanicus

Lente speurtocht in de Hortus! We gaan opstap en alles ontdekken over planten.

Graag je ov kaart meenemen

Donderdag 20 februari
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Tulpenschilderij met je handen

Tulpen zijn zulke mooie bloemen... En typisch Hollands! Wij maken onze eigen tulpen.

Drijven of zinken

Wat blijft er drijven en wat zinkt? Bij dit proefje maken we zelf een inschatting en proberen we het

vervolgens uit.

Pizza maken

Pizza's komen natuurlijk uit Italie maar wij gaan pizza's maken met een Hollands tintje. Eetsmakelijk

Vrijdag 21 februari

Delfts blauwe tegeltjes

Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken: elk tegeltje wordt anders en toch passen ze

allemaal bij elkaar. Je kan zelf je figuurtjes kiezen: bloemen, vogels, molens... wat maak jij?

Cremerplein

In Nederland zijn er gelukkig veel speeltuinen te vinden. Vandaag gaan we er ook een opzoeken om

lekker te spelen maar ook om te kijken naar de Nederlandse natuur om ons heen.
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