
AKROS BSO De Zeeheld

Hip Holland Hip
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

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!
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Molentjes om van te smullen

Vroeger hadden we heel veel molens in ons land waarin graan werd vermalen om brood te maken. Die zijn er

nu niet meer zoveel maar gelukkig kunnen wij zelf de lekkerste molentjes maken.

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 bekijken.

Dinsdag

Sportdag Akros

Trek je sportieve kleren aan!!!

Ik hou van Holland quiz

Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het meest over Holland? We

testen de kennis over ons eigen land in deze spannende quiz!

Woensdag

Tulpenschilderij met je handen

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

Buurtboerderij

Wij gaan wandelen door het park. Bij de buurtboerderij maken wij een kampvuur en eten we Hollandse

pannekoeken.

Donderdag

 

AKROS BSO De Zeeheld

Hip Holland Hip

17 februari t/m 21 februari



Patatje gezond

Mmmmm, super lekker een zakje patat! Of eh....het is net even anders dit keer. Geen frietjes maar...? Laat je

verrassen.

Sport en funtour

Wij gaan naar de grootstedelijk sport- en spelevenement in Amsterdam Oost.

Vrijdag

Schuursponstaartjes

Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel, lekker Hollands toch? Helaas kunnen we deze niet opeten

maar ze zien er vast heel mooi uit!

Artis

Wij gaan vandaag naar de oudste dierentuin van Nederland, in hartje Amsterdam.
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