
AKROS BSO De Tulp

Ontdek Japan
Hallo allemaal,

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

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

maar ook tijdens Karaoke of bij het maken van Koi karpers. Koi karpers? 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

Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te

hangen als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

pokemon speurtocht
Kan jij alle Pokemon vinden?

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke

Pokémon kies jij?
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Dinsdag

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.

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

Sushi maken
Zelf sushi maken is helemaal niet zo moeilijk. Je moet er alleen wel wat tijd voor uittrekken, dus het is een leuk

klusje om samen uit te proberen.

Woensdag

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

gaan deze namaken!

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal in stijl. Maak echte Mario sterren,

verrassingskisten en een eetbare Toad!

Gelukskatje
Het gelukskatje kan voor klanten zorgen maar ook voor geluk en rijkdom. Waar zal jouw gelukskatje voor

zorgen?

Donderdag
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Wereldbol met vingerpoppetjes
Of je nu uit Nederland komt, uit Turkije, China, Spanje of Japan, we wonen allemaal samen op de wereld.

Iedereen is anders en toch ook weer niet. We maken een mooie wereldbol!

Naar het Cremer plein
We gaan met z'n allen naar de grote speeltuin op het Cremerplein

Vrijdag

Wafel-sushi
Lekker, sushi! Maar nu op een hele andere manier! We maken sushi van wafels en fruit. Kom ook je eigen sushi

maken!

Karaoke
Zing zo hard als je kunt met Karaoke!

Oosterse draak maken
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