
 

Je mag er zijn!

24 okt. t/m 28 okt.

Bij de Hoeksche School Kinderopvang geven wij de kinderen de

mooiste tijd van hun leven. Vanuit deze slogan kwam dit thema tot

stond. ''Je mag er zijn!'', alle kinderen zijn uniek, daarom gaan we

deze herfstvakantie werken aan zelfvertrouwen, het vertrouwen in

elkaar, kortom iedereen er te laten zijn wie hij/zij is.

Samenwerken!

Ben jij goed in samenwerken? We spelen verschillende spelletjes die

alleen goed lukken als je samenwerkt.

Complimentenrap

"Jo, jo, jo jij bent mijn beste vriend! Het is daarom dat jij deze coole

rap verdient." Lukt het jou om zelf een rap te maken, vol lieve

complimenten? Aan de slag!

Vriendschaps armband

We maken té gekke vriendschapsarmbanden! Knip de papieren

rietjes in stukjes en rijg het aan je chenilledraad of kies de

moeilijkere versie en knopen maar! Voor wie maak jij een

armbandje?

Pesten is een drama

Pesten is absoluut niet leuk of grappig. Een drama dus! Wij spelen

een paar korte dramaspellen en leren hier meer over. Speel het

samen!

 

Kijkje in je hart

Wie weet er hoe jij je van binnen voelt, wie heeft de sleutel tot jou

hart? We maken een hart met een sleutelgat. Daarin kan jij je

gevoel, de mensen en/of dingen waar je houd tekenen, schilderen of

beeldend maken als een soort kijkdoos.



 

Iedereen is een ster!

Iedereen is een ster om een andere reden. We zoeken een mooie

plek uit voor onze foto's en maken onze eigen sterrenwand!

BSO vriendenboekje

Regenbooghaar of zebrastrepen? Liever vliegen of onzichtbaar zijn?

Maak dit toffe vriendenboekje en kom erachter wat al jouw vrienden

op de BSO leuk vinden!

Sta jij stevig genoeg

Iedereen kent de zin STOP HOU OP! Maar we maken vaker mee dat

het geen impact heeft op degene waar je het tegen zegt. Maar

waarom werkt het vaker niet dan wel? Het is de kracht waarmee jij

het zegt of de manier van jou eigen kracht. Tijdens deze activiteit

gaan we leren hoe je stevig staat tijdens je ''stop hou op'' .

Show je emotie

Durf jij altijd te laten zien hoe jij je voelt? Tijdens een drama les gaan

we kijken welke emoties er op een gezicht te vinden zijn, maar ook of

we het kunnen zien aan het lichaam.

Fortune cookies

Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze

bijzondere gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in jouw koekje?

Pracht en Praal

Iedereen is uniek. Je mag zijn wie je bent, hoe je denkt, hoe je eruit

ziet, waar jij van houdt, dat maakt ons allemaal bijzonder en uniek

op onze eigen manier. En als we deze krachten eens samen zouden

bundelen, wat komt er dan voor moois uit? Samen maken we een

kunstwerk die ons samen uit zal beelden.

 


