
AKROS BSO Chassé

Caribisch Carnaval week 6
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, confetti rijst

en timmeren zelfs onze eigen praalwagen. 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 16 augustus

Tropische ijslolly
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat wordt smullen! Watermeloen

gecombineerd met kokosmelk geeft zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

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

Columbusplein
We gaan naar de colunbusplein!
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Dinsdag 17 augustus

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.

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

Ballonnenpret!
Met ballonnen is het altijd feest! Op een verjaardag of zelfs met carnaval. Er is altijd wel een goed moment voor

een ballon! Maar ballonnen zijn niet alleen leuk om naar te kijken! Je kunt er ook heerlijk mee spelen.

De ruige speelplein
We gaan met de kinderen naar de speeltuin en daar spelen we van allerlei soorten spelletjes met water.

Woensdag 18 augustus
Vandaag zijn we gesloten.

Donderdag 19 augustus

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!

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan

door ze in pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek gekregen?
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Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten,

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

Vondelpark
We gaan met de kinderen naar de vondelpark.

Vrijdag 20 augustus

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

eten?

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

mee!

Minigolf
We gaan met de kinderen lekker minigolven.
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