
Fit en fruitig op de Kidsbuzz
25 februari tot en met 01 maart

Hallo allemaal! Hebben jullie er al zin in!!!!! 
Deze vakantie gaan we lekker veel bewegen en
natuurlijk leuke en vooral lekkere en gezonde
dingen maken.
Zorgen jullie ervoor dat je gymschoenen
meeneemt, wanneer het weer niet meewerkt dan
gaan we lekker binnen aan de slag! 
We zien jullie in de vakantie 
De Bso leidsters van de Bastion en Kidsbuzz 

Maandag 25 februari

Maak je eigen gezonde fruitsmoothie

Zijn jullie ook zo dol op fruit? Vandaag
maken onze eigen "vitaminebom":
lekker én gezond!

VoedselVolley

Het gaat er bij dit spel niet alleen om
dat je goed kan volleyballen: je moet
er ook voor zorgen dat de
tegenstanders niet in de schijf van vijf
gooien! 

Dinsdag 26 februari

Fruitketting maken

Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn
lekker maar nou niet echt gezond.
Laten we vandaag eens een
supergezonde snoepketting maken.

Bootcamp

Go, Go, Go! We gaan bootcampen!
Neem je sportiefste kleren mee, die
wel een beetje vies mogen worden
want we gaan een bikkelharde training
krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere
jongens en powergirls!

Woensdag 27 februari

Kleuters: Verven met keukengerei

Een vork, stamper of garde: waar
gebruiken jullie die thuis voor? Op de
BSO gaan we er mee verven! Een
leuke manier om beter kennis te
maken met keukengerei. 

Zwevende ballonnen

Dit is een erg spannend spel waarbij
de ballonnen alleen via de lucht in de
basket mogen komen. Laat de
ballonnen zweven, maar pas op!
Straks is het andere team sneller, actie
dus! 

Donderdag 28 februari

Hockey cupcakes

De eerste keer dat het onderdeel
Hockey op het programma van de
Olympische Spelen stond, was in
1908. Na een aantal jaren niet op het
programma te hebben gestaan is
Hockey vanaf 1928 een vast
onderdeel van de Spelen geweest.
Vanaf 1980 zowel voor mannen als
vrouwen. Wij maken lekker hockey
cupcakes!
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Alle hoeken van het veld

Scoor jij de meeste punten op alle
balonderdelen tijdens dit circuit?

Vrijdag 1 maart

Eetbaar voetbalelftal

Kuyt, Robben, Sneijder, Depay, Blind:
ken je ze? Het zijn bekende
Nederlandse voetballers. En
voetballers spelen altijd in een team.
Dat doen wij ook met deze superleuke
traktatie! 

Pas op voor de ijsbeer!

IJsberen eten voornamelijk
zeehonden, en daaraan is in het
poolgebied geen gebrek. Maar om een
zeehond te vangen, heeft een ijsbeer
ijs nodig. Geduldig zit hij bij een gat
dat de zeehond gebruikt om adem te
halen.... In dit tikspel proberen de
zeehonden zich veilig te stellen door in
de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er
eentje te pakken?


