
 

Disney op de Kidsbuzz en Bastion

19 okt. t/m 23 okt.

Hallo allemaal,

Het thema van deze vakantie is Disney. We gaan op reis door de mooiste sprookjes van

Disney, gaan jullie mee!!

 

Douanespel

De smokkelaars moeten proberen het geld over de grens te smokkelen zonder getikt te

worden door de douaniers. Welk team brengt het meeste geld bij de posten?

Vliegend tapijt

Denk de tafel in Oosterse en sproojesachtige sfeer met deze onderzetters die er uitzien als een

Vliegend Tapijt!

Maandag

19 oktober

Alladin had een heel mooi vliegend tapijt, deze gaan wij vandaag ook maken. Op de markt

kwam hij ook wel eens in de problemen, wie kan het beste zijn smokkelwaar naar de overkant

brengen?

Dinsdag

20 oktober

Prinsessen genoeg in de Disney wereld, alleen welke schoen hoort er nu bij wie? Kom je

vandaag ook als prinses of prins naar de BSO!



 

 

Cupcakes bakken

Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!

Op zoek naar Assepoester's schoen

Om klokslag twaalf uur verloor Assepoester haar glazen muiltje! Of was het een laars of

slipper? Wij gaan met z'n allen op onderzoek uit. Zoek je mee?

Heldenmoed

Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter in dit leuke balspel.

Vuurspuwende draak

Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt en

blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

Woensdag

21 oktober

Poeh! Vandaag is het een gevaarlijke dag, vol met draken en daar hebben we echte helden

bij nodig!!! Komen jullie helpen!

Natuurlijke toverdrankjes

Toverdrankjes horen helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en

kastelen. Kunnen wij zelf ook een drankje brouwen met natuurlijke materialen?

Heksenhoed werpen

Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier mee te gaan spelen! Hoe snel kun jij

de ringen om de heksenhoeden werpen?

Donderdag

22 oktober

ABRACADABRA SIMSALABIM Wie heeft er nou in toveren geen zin !



 

 

Jungle in de nacht

Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd, maar het kan! Laat je

creativiteit de vrije loop en speur met je 'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei wilde

dieren...

Jungle Karaoke Party

Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen

voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Vrijdag

23 oktober

In de disney wereld wordt er heel gezongen en gedanst, we gaan vandaag kijken of wij dat

ook zo goed kunnen. Een kijke nemen in de jungle is erg gaaf, maar wel een klein beetje ver

weg. Daarom brengen we de jungle naar de BSO. KIjken jullie mee!


