
AKROS BSO Chassé

Wensen Wonderland
Hallo allemaal,

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

Wonderland!

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… 

Groetjes Bso Chasse.

Maandag 2 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!

Reuze- hinkelparcours
Maak een reuzehinkelparcours in deze toffe activiteit. Springen, draaien, rennen of balanceren.. Alles kan! Ga jij

de uitdaging aan? Wij gaan met de kinderen naar het columbusplein
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Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo mooi met al die prachtige kleuren? In het midden van

de nacht knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit spektakel maar eens zelf!

Dinsdag 3 januari

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.

De sneeuwpop fabriek
Maak je eigen sneeuwpop in deze té gekke sneeuwpop fabriek! Kies een sjaal, wat gekleurde knopen en een

paar ogen uit. Hoe komt jouw sneeuwpop eruit te zien?

Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie komt als eerst over de finish? Wij gaan dit met

de kinderen doen op het Balboaplein.

Woensdag 4 januari
de bso is gesloten

Donderdag 5 januari

Monkey town
Wij gaan met de kinderen naar Monkey town, vergeet je je ov-chipkaart niet mee te nemen.

Prachtige pinguïns
Heb jij wel eens een pinguïn gezien? Helaas kun je ze in Nederland alleen maar in de dierentuin bekijken.. Het

zijn prachtige dieren! Wij gaan zelf pinguïns maken, zodat we er elke dag naar kunnen kijken.
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Vrijdag 6 januari

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.

Vallende sterrenkoekjes
Bij een vallende ster mag je een wens doen. Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken we de

allerlekkerste sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

schaatsen
Wij gaan schaatsen met de kinderen
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