
AKROS BSO Joop Westerweel

Winter op de Jww 1 en 2
In dit speciale winterprogramma vind je activiteiten uit DoenKids met het thema

'winter'. De activiteiten staan gesorteerd in verschillende categorieën en per

onderdeel kun je zien voor welke leeftijd de activiteit geschikt is. Kijk zelf welke

activiteiten jij wilt gaan doen en plan ze in! Download de poster, print deze uit en

hang hem voor het raam. Brrr... het is winter!

Maandag 2 jan

Gestreken sneeuwvlokken
4-12 jaar
We maken van strijkkralen een winterse sneeuwvlok. Welk patroon kies jij uit?

Mix & Match sneeuwman
4-12 jaar
We maken sneeuwpoppen van stenen die we vinden in de natuur! Een leuke en originele activiteit waarbij

iedereen een ander resultaat krijgt. Dit wordt leuk!

Coole koelkast
4-12 jaar
Help jij mee om die saaie koelkastdeur een leuk winters jasje te geven?

Dinsdag 4 jan
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Sneeuwraam
4-6 jaar
Bij de winter hoort natuurlijk sneeuw! Samen maken we een prachtig sneeuwraam met sneeuwvlokjes. Goed

voor de zintuiglijke en sociale ontwikkeling, maar vooral erg leuk om te doen!

Winterse warme chocolade melkmaken
30 min
Samen met de kinderen diversen chocolade smaken maken en uitproberen.

Wintercollage maken
60 min
Buiten op stap naar kosteloos materiaal voor onze winter collage

Woensdag 4 jan

Let it snow!
6-12 jaar
We gaan borduren! We borduren een mooie sneeuwster op een papieren bordje. Wat een mooi winters

tafereel zal dat worden!

Sneeuwvlokken knippen
8-12 jaar
We gaan sneeuwvlokken knippen van papier. Er zijn hele handige vouwtrucjes voor nodig om een mooi

resultaat te krijgen. Het ziet er super cool uit! Doe je mee?
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Origami ster
8-12 jaar
Hier komt wat vouwkunst bij kijken... Niet zomaar een simpele ster, maar echt eentje om jaren te bewaren. Ze

zijn zo mooi; ze zijn zelfs geschikt als cadeau of voor in de Kerstboom! Doe je mee?

Donderdag 5 jan
Naar Artis!
De hele dag
Een leuke uitstapje naar Artis

Vrijdag 6 jan

Sneeuwstorm in een glas
4-8 jaar
We maken een sneeuwstorm in een glazen pot. Voeg elke keer een stukje bruistablet toe en zie wat er gebeurt!

Bevroren slijm
6-12 jaar
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten voor het perfecte

winterse slijm! Welke maak jij?

Meet de wind!
8-12 jaar
Wind kun je op verschillende manieren meten. De snelheid van wind wordt vaak met een anemometer

gemeten. Vandaag gaan wij zelf zo'n anemometer maken. Ze zien er ook nog eens heel cool uit!
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