
AKROS BSO De Roos

Flowerpower
Lente in de lucht.

Kom naar de Roos en zet de bloemetjes buiten en vier de lente mmet ons

Maandag 3 mei

Wortelsnack
Lekker, worteltjes! Alleen deze wortels zijn nét even anders dan dat je gewend bent. We maken ze namelijk van

croissantdeeg en beleggen ze met allerlei lekkers.

Lentepret
Het zonnetje schijnt, er groeien weer blaadjes aan de boom en er worden jonge dieren geboren. We worden

vrolijk van de lente! We gaan daarom allemaal vrolijke lentespelletjes spelen. Doe je mee?

Bingo lente
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de lente. Spannend hoor! Wie heeft er als

eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 4 mei
Vlinder dans
We gaan dansen als vlinders op klassieke muziek
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Tropical disco
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!

Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En verschillende dieren opsporen in de natuur? Vink het

maar snel van je lijstje af!

Woensdag 5 mei

Zwetende bladeren?
Zwetende bladeren? Klinkt dat niet vies? Uit een plant komt schoon water, maar of we het kunnen drinken..?

Laten we er een experiment mee doen!

Bloementaart
We gaan een taart maken die je waarschijnlijk nog nooit heb gehad, want deze taart kan je namelijk niet

opeten!

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur in te gaan

en onze eigen materialen uit te kiezen.

Donderdag 6 mei

potgrond plezier
We gaan in een hele grote bak onze eigen plek maken om te graven, te harken en te planten

lente-ui soep maken
Niks zo lekker en gezond als je eigen gemaakte soep Eerst samen maken dan samen lekker opeten
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Junglegroen
Hoe groeit al het groen in de jungle?! Niet alle planten krijgen evenveel lucht en licht. Wat gebeurt er dan? Wij

proberen het uit te vinden!

Vrijdag 7 mei

Retro onderzetters
Fleurige onderzetters voor thuis. Ideaal om je glas drinken op te zetten! Vroeger maakten ze deze onderzetters

ook al, en wij gaan er nu mee aan de slag! We maken ze van strijkkralen.

Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevanger die een echte blikvanger zal zijn voor je raam!

Kinetisch zand maken
Tijdens deze activiteit ga je zelf kinetisch zand maken. Het voelt lekker aan je handen maar blijft niet plakken.

Ontdek het zelf!
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