
AKROS BSO De Tulp

Festival Fantasia Voor de Tulpjes
Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende

draken, feeën of monsters maar vooral op magie en fantasie? Dan kun je met de

activiteiten die op het programma staan helemaal uit de voeten! Zo kun je zelf

een monster maken of smullen van een unicorn, speel het spannende spel 'Wie

is de trol?' of de te gekke edele-eenhoorn-estafette!

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor

gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team

Maandag

Bioscoop
We gaan gezellig met zijn allen naar de bioscoop!

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!
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Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!

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.

Dinsdag

Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip jij in de huid van Sint Joris en

weet jij de draak te verslaan?

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt en blaast, zie

je de vlammen heen- en weer gaan!

3D-stoepkrijt
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten door elkaar en spuiten dit op de

grond. Wat voor 'puffy' kunstwerk maak jij?

Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de film. Lekker in de bioscoop een bak popcorn

op smullen. Nu maken we regenboog popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker smaakt!

Woensdag
Bso Gesloten koningsdag
Maak er allemaal een te gekke dag van.

Donderdag
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JJ Cremerplein
We gaan spelen en picknicken op het Cremerplein.

Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich maar jij mag je

eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken.

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

met natuurlijke materialen! Doe je mee?

Zwemmende zeemeerminnen
Is het een vis? Is het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jou favoriete manier om een

zeemeermin te maken.

Vrijdag

Candy Castle
We gaan lekker klimmen en klauteren in Candy Castle.

Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je krachten geeft. Lekker en gezond,

we maken 'm en het recept kun je mee naar huis nemen.

Magisch onderwaterzand
Wow, dit is echt magisch! Door dit proefje wordt zand waterafstotend en kun je er onder water mee

spelen. Haast niet te geloven toch?!
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Magisch feeënstof
We veranderen zout in magisch feeënstof. Voeg daar een toverstaf, wat glimmende steentjes of

kraaltjes en je eigen fantasie aan toe en je hebt een geweldige activiteit.

Maandag

Vondelpark
We gaan hutten bouwen in het Vondelpark. Neem voor de zekerheid ook je zwemkleding mee!

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets te

doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een mooie vin in te kleuren maakt iedereen

iets anders. Waar zwem jij straks naartoe?

Dinsdag

Superhelden Foto Challenge
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldhaftig door goede daden te doen waarbij je, met een

beetje fantasie, een echte superheld bent. Leg ze allemaal vast op de foto en verdien zoveel mogelijk punten!

Natuurlijke toverdrankjes
Toverdrankjes horen helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en kastelen.

Kunnen wij zelf ook een drankje brouwen met natuurlijke materialen?
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Maak beroemde duo's
Probeer maar eens uit te beelden hoe Shrek en Fiona zijn of Belle en het Beest! Hoe goed kun jij

improviseren?

Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen! Maak je eigen

monsterfamilie!

Edele-eenhoorn-estafette
Spring op je stok-eenhoorntje en rijd de eenhoornrace, bewandel de draken-eier-loop en sluip om de

volle maan heen als een echte weerwolf! Dat wordt drakengaaf!

Woensdag

Woeste Westen
We gaan broodjes bakken en visjes vangen in het Woeste Westen.

Hatchimals: EIvontuur in Hatchtopia
Ga mee op EIvontuur in Hatchtopia en zoek de 15 eieren... Speur op je plattegrond en breng een

bezoek aan het Fabelbos en het Magisch Weiland. Hatch je mee?

Appelmonsters
Monsters van appels! Met een beetje pindakaas erbij worden ze om van te smullen!

Bosgeurzakje
Vroeger, toen er nog geen heerlijk geurend wasmiddel was, legden mensen zulke zakjes in de

kast om het linnengoed lekker te laten ruiken. Wij maken zelf een geurzakje.

Donderdag
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Amstelpark
We gaan spelen in de speeltuin en dwalen in het doolhof.

Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smootie. Met bananen, mango, frambozen en bosbessen maken

we deze smoothie.

In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op school samen met zijn vrienden Ron Wemel en

Hermelien Griffel. Maak van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en zijn vrienden.

Vrijdag

Kinderboerderij
We gaan gezellig naar de kinderboerderij in Bos en Lommer.

Stoere dieren van noppenfolie
Van 'bubbeltjesplastic' maken wij de mooiste fantasiedieren: een draak of dinosaurus bijvoorbeeld!

Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben ontwikkeld en laten je zien hoe je

brein je voor de gek houdt. We gaan verschillende optische illusies bekijken.
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