
AKROS BSO De Tulp

Caribisch Carnaval Tulp 1 en 2
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 en  confetti

rijst . 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 26 april

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

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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Alle ballonnen verzamelen!
Bij ballonnen denken de meesten aan versiering voor feestjes. Maar wist je dat je met ballonnen ook

hele leuke spelletjes kunt doen?! Wij hebben een aantal super leuke en gevarieerde spellen voor je

uitgeschreven. Doe je mee?

Rembrantpark
We gaan een frisse neus halen in het park waar we vast ook een leuke speeltuin tegen gaan

komen.

Dinsdag 27 april
Vandaag is de BSO gesloten want het is Koningsdag. Heel veel plezier allemaal
Laat het zonnetje maar schijnen.

Woensdag 28 april

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

creativiteit helemaal de vrije loop laten!

Pink power smoothie
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je proeven!

Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in carnavalsstijl,

doe mee!

Donderdag 29 april
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Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken, bijvoorbeeld een ganzá. Een ganzá is

een metalen schudbus gevuld met rijst of bonen. Je hoort de ganzá in allerlei Braziliaanse muziekstijlen

terug, bijvoorbeeld in de ciranda en de coco. Wij maken onze eigen ganzá shaker!

Nemen jullie een eigen fles mee vanuit huis ?

Flessenbal
Flessenbal! Wat gaat makkelijker? Een lege fles, een fles met water of een fles met zand? Rollen 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.

Speeltuin Cremerplein
Hopelijk kunnen we genieten van het zonnetje op het Cremerplein

Vrijdag 30 april

Caribisch dramaspel
Wat een emoties komen er te pas bij het vieren van carnaval.. Wij maken er een drama-oefening van!

Door het gebruik van onze geschminkte gezichten kunnen we laten zien welke emotie op welke plek in

het voorgelezen verhaal hoort. Doe je mee?

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze mobiel. Als de wind er zachtjes

tegen blaast maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.
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Caribisch carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers,

sambaballen, trommels enzovoorts! Wij gaan op zoek naar instrumenten en leren zo ritme kennen.

Maandag 3 mei

IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar niet! Ze zijn namelijk niet eetbaar maar wel erg

feestelijk!

Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend voor in de warmere dagen, maar vooral erg

lekker!

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

keukenrol en behanglijm en smeren maar!

Dinsdag 4 mei

Natuurlijke Mandala's deze gaan we maken in de speeltuin op het Cremerplein
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren. Vandaag gaan we een eigen Mandala maken, maar dan

met natuurlijke materialen! Doe je mee?

Caribische vissen vangen
Voor de lol of maak er een klein viswedstrijdje van. Je geeft er helemaal je eigen draai aan: maak je eigen

visspel!
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Clownscupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens maken we er clowns van. Te grappig om

op te eten?

Woensdag 5 mei

Tie dye shirt maken
Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke manier om een wit shirt om te

vormen tot echt een super leuk felgekleurd shirt. Wij leren je hoe het moet. Neem je zelf een wit shirt

mee dat je wil verven? Sokken, kussensloop of iets anders mag ook!

Caribisch carnaval - dansen maar!
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!

Donderdag 6 mei

Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje om weg te

geven!

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor dit tropische

hapje.

Columbusplein
We gaan klimmen en klauteren in de speeltuin op het Columbusplein.
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Vrijdag 7 mei

Paradijsvogels
Een paradijsvogel is een mooie, kleurrijke zangvogel met lange gele of rode staartveren. Hoe wil jij dat

jouw vogel er uit komt te zien?

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail

te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten?

Daarom maken wij nu kindercocktails!

Dansen in kruikenstad
Carnaval is feest! Wij gaan helemaal los op carnavalsmuziek. Dans je mee?

Verkleed-raadselspel
Heb je goed opgelet? Wie heeft wat aan? Kun je raden wat er veranderd is? We spelen een grappig spel

dat we met de hele groep kunnen spelen.
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