
 

Glitter & Glamour op BSO WOC
23 dec. t/m 03 jan.

In de kerstvakantie worden er hele leuke en schitterende activiteiten in het thema Glitter &

Glamour georganiseerd.

 

Kinderchampagne

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet met echte

bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

"On Stage" deur versieren

Iedereen is bijzonder en iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is! Wij zetten onze deur wijd

open voor talent! Kom je ons helpen de deur zo mooi mogelijk te maken? We gaan hem zelf

versieren.

23 december

Sterrenbeelden met stoepkrijt

We gaan de sterrenbeelden op een leuke manier leren kennen... Met stoepkrijt en stenen

proberen we de Grote Beer, het Steelpannetje en nog veel meer sterrenbeelden te maken.

Misschien kun jij wel een eigen sterrenbeeld bedenken?

Sterren tellen

Er staan 's avonds ontelbaar veel sterren aan de hemel. Overdag kunnen we ze gelukkig wel

tellen, tijdens dit leuke spelletje! Doe je mee?

24 december

27 december



 

 

Wall of Fame

Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk

'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!

Hollywood Hamburgers

Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van filmsterren uit Hollywood;

de hamburger. We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die

je kunt beleggen met wat jij lekker vindt.

Origami ster

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?

Rozengeur en maneschijn

Zelf parfum maken is een leuke bezigheid. Het kost ook behoorlijk veel tijd. We starten hier op

de BSO en je mag het vervolgens thuis, of later deze week afmaken. Het parfum heeft tijd

nodig om goed de geur te kunnen ontwikkelen. Je geduld zal wel beloond worden; een

heerlijke rozengeur!

30 december

Wereldberoemd- kaartjesdans

We spelen een soort stoelendans maar dan met kaartjes. Dit maakt het spel super grappig:

we moeten namelijk ook zingen!

31 december



 

 

VIP handafdruk in gips

Het heeft tijd nodig, want dit moet even drogen, maar daarna heb je wel een handafdruk net

als alle beroemdheden in Hollywood die hun handafdruk hebben mogen zetten op de Walk of

Fame!

Filmrol koekjes

De ouderwetse filmrol staat nog steeds symbool voor Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes

in de vorm van een filmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!

Verkleed-raadselspel

Heb je goed opgelet? Wie heeft wat aan? Kun je raden wat er veranderd is? We spelen een

grappig spel dat we met de hele groep kunnen spelen.

2 januari

De koning en koningin gaan op stap

Vandaag kruipen we in de huid van de koning en de koningin. Door goed te luisteren naar het

verhaal horen we welke bewegingen ze maken.

Maak je eigen 3D-bril

Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar kun je hem bekijken

zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven!

3 januari


