
AKROS BSO De Zeeheld

Ontdek Japan
Hallo allemaal,

Heb je wel eens sushi gehad? Of wel eens Pokémon gezien? Allebei zijn ze

typisch Japans. We wanen ons helemaal in Japan tijdens het eten van sushi

maar ook tijdens het oefenen voor Japanse krijger of bij het maken van Geisha

blikjes. Ehm, wat voor blikjes? Nou dat kom je vanzelf te zien op de BSO, kom

daarom ook! En heb je een kimono (een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk

mee om een dagje aan te doen! 

Groetjes van het team van de BSO

Maandag 3 mei

Mini 'Zen' tuin
Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is deze activiteit echt iets voor jou! We maken

met de groep een mini tuin!

Chopstick game
Als je dit Japanse spelletje eenmaal kent raak je er heel snel verslaafd aan. Je kunt het namelijk overal spelen.

Het wordt ook wel vingerschaken of zwaarden genoemd... Ben je al benieuwd?

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

maar snel van je lijstje af!
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Dinsdag 4 mei

Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het lastig met al die cijfers. Maar het

kan ook met kleuren.

Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal in Westerpark? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten,

takken en noem maar op...wij zien het als kunst!

Trek je wandelschoenen en makkelijke kleren aan, wij gaan lekker wandelen en bloemen zoeken in het

Westerpark

Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we samen met

ons team: worstelen maar!

Woensdag 5 mei

Bloesem bomen
Je hebt ze vast al eens gezien, die mooie bloesem bomen. Ze zitten vol met kleurrijke bloeiende bloemen. Wij

gaan deze namaken!

Fortune cookies
Het nieuwe jaar komt eraan: wat staat jou te wachten? We maken gelukskoekjes.

Kleurrijke kralenspiraal
Kunst met draad en kralen! Je kunt vormen maken zoals je zelf wilt want dit is een buigzaam sculptuur.

Donderdag 6 mei
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Bento lunchboxes
Bento lunchboxes zijn Japanse lunchtrommels. In Japan is het een kunst om de bento boxen zo leuk en

origineel mogelijk te maken. Wij gaan dit ook proberen.

Japans memory
We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!

Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige figuren. Vandaag gaan we een eigen Mandala maken, maar dan met

natuurlijke materialen! Doe je mee?

Vrijdag 7 mei

Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met water in plaats van wc-papier. Wij maken er een grappig

spelletje van!

FanTAStische moederdag
Verras mama deze Moederdag met een fanTAStische katoenen draagtas die je zelf hebt versierd!

Vrijdag 7 mei
BSO gesloten, Hemelvaart
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