
AKROS BSO Annie

Wensen Wonderland
Hallo Allemaal,

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: we gaan op reis naar Wensen

Wonderland in de winter

In dit waanzinnige wonderlijke wonderland is alles mogelijk. Je stoutste dromen

en meest magische wensen komen uit en worden werkelijkheid. Onze slee reist

van Wonderdam naar Wensveld en bezoekt ondertussen alle mooie plekjes die

er te zien zijn. Welke wensen laat jij uitkomen? Het wordt een magische winter… 

met vriendelijke groet,

BSO team Annie en team Tulp

Maandag
Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze smoothie namelijk van

ananas, kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.

Winter- standbeelden
Als de muziek stopt staan we stil en veranderen we in standbeelden die iets met winter te maken hebben.

Misschien als iemand die schaatst of met sneeuwballen gooit? Raad jij wat er uitgebeeld wordt?

Monkey town
Wij gaat met de kinderen naar het monkey town vergeet je je ov chipkaart niet mee te nemen.

Dinsdag

 

AKROS BSO Annie

Wensen Wonderland

02 januari t/m 06 januari



Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens

een van deze gezonde varianten!

Aardappel stempelen
Dat is gek?! Normaal eten we een aardappel op, maar nu kunnen we er ook mee stempelen. Kun jij met deze

stempel een mooie afdruk maken?

Plan west
wij gaan met de kinderen spelen in plan west.

Woensdag

Winterflipbook
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren en het lijkt alsof je tekeningen kunnen bewegen, wordt een

flipbook genoemd. Wij maken een winterversie en filmen de boekjes!

Bladerdeeg appeltjes
Mmmmmm: appeltjes schillen, een figuurtje maken en dan de oven in. Ruikt lekker, is leuk en smaakt heerlijk,

dus wat wil je nog meer?

Dierentuintikkertje
Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt de aap of giraf jou te pakken vanuit z'n kooi? Pas

maar op! Wij gaan met de kinderen naar het cremerplein

Donderdag
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Wenslampje
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampje komt jouw wens misschien wel uit. Maak dit prachtige

lichtje en neem 'm mee naar huis.

Laarzenpad
Een laarzenpad is een wandelroute, die je loopt op je kaplaarzen. Hoe voelt het om door de bladeren te lopen?

Of door de modder? Ervaar het zelf! Wij gaan met de kinderen naar het landje

Kerstdipjes
Bij Kerstmis hoort ook lekker eten. Wij gaan met de kinderen een nieuwjaars lunch houden.

Vrijdag

Verborgen wezens in de natuur
Verwonder jezelf in de natuur en ga op zoek naar verborgen gezichten in bomen en wolken. Wij gaan met de

kinderen naar het rembrandtpark

Oliebollen uit de oven
Een echt feest is niet compleet zonder oliebollen. En deze oliebollen kan iedereen bakken, want ze hoeven niet

in de frituurpan. Bakkers klaar? Smullen maar!

Maak je instrument!
Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt maken?! Wat dacht je een panfluit van rietjes? Of een

blikken banjo?! Op deze manier knutsel je zo een heel orkest bij elkaar!
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