
Carnaval
22 februari tot en met 01 maart

In het zuiden zijn de voorbereidingen al in volle
gang. Maar ook op BSO de Boomgaard vieren wij
dit jaar het carnavals feest mee. Met praalwagens,
maskers, confetti en een heel veel verkleed spullen
maken wij er een feest van. 
Klaar om je om te toveren tot; clown, zeemeermin,
superheld, unicorn of een oude opa of oma, meld je
dan aan voor ons vakantieprogramma. 

Vrijdag 22 februari

Ballon trappen

Glibber, glabber, wat schieten ze snel
weg. Trap ze allemaal kapot, die
ballonnen! 

Maandag 25 februari

Praalwagen maken

Heb jij thuis een hamer? Neem hem
mee! We maken namelijk een
praalwagen, maar dan in het klein. We
gaan technisch bezig dus. 

Caribische confetti rijst

We maken rijst met een feestelijk tintje:
Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk
toch? 

Dinsdag 26 februari

Star Wars troopers cupcakes

We kennen natuurlijk allemaal de
clone troopers van Star Wars: de witte
legers die enorm goed getraind zijn.
Wist je dat je heerlijke cupcakes van
troopers kunt maken? Wij gaan het
proberen en ze daarna lekker opeten!

Ballon trappen

Glibber, glabber, wat schieten ze snel
weg. Trap ze allemaal kapot, die
ballonnen! 

Woensdag 27 februari

Superhelden cape

Heb je thuis nog een oud T-shirt dat
we mogen verknippen? En andere
stukjes stof die we kunnen gebruiken?
Duik eens in je kast en neem allemaal
doeken en lappen die we mogen
gebruiken mee. Ook een zo groot
mogelijk oud T-shirt komt goed van
pas. We toveren 'm om tot
superhelden cape!

Mini appeltaartjes

Deze schattige mini appeltaartjes zijn
leuk om uit te delen of lekker als toetje
met slagroom of ijs.

Donderdag 28 februari

Fortnite Dancebattles

Afgeleid van de populaire game
Fortnite kun je games spelen waarbij
het draait om het uitbeelden van de
emotes. Wie verdient de meeste
V-Bucks? Battle mee!

Captain America, Batman of

Superman pizza

Een pizza is al zo ongelooflijk lekker
maar deze exemplaren zouden nog
wel eens extra goed kunnen smaken!
Waarom? Wij maken pizza's met de
symbolen van onze superhelden!

Dieren verkleed knutsel

Wil jij verkleed als tijger, zeebra, olifant
of papegaai gaan dat kan met je zelf
gemaakte cape en bijpassend masker.

Vrijdag 1 maart

Maak je eigen gezonde fruitsmoothie

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

Tape je naam!

Tijdens carnaval krijgen plaatsen vaak
een gekke grappige naam, bedenk
eens een gekke naam voor ons dorp
of voor jezelf dan maken wij hier een
waanzinnig mooi kunstwerk van.


