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Stappen jullie mee in de tijdscapsule?

Van ''de tijd van vroeger'' naar ''de tijd van nu'' en dat doen we in 2

weken. Een mooie reis waar kinderen zich leren verdiepen in de tijd

van vroeger, hoe anders was dat? En hoe anders is het nu? 

Terug in de tijd

Oud-Hollandse winterspelen

Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens

deze oude winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in een

winterjasje! Doe je ook mee?

Pimp je soepkom

Voor een lekker oud-Hollands en winters erwtensoepje heb je

natuurlijk een soepkom nodig en wie wordt hier nou niet blij van?!

Een eigen soepkom! Versier je soepkom met te gekke kleuren, een

grappig gezicht of een mooie quote!

Winterse erwtensoep

Zeg je winter? Dan denk je aan erwtensoep! Maak een kommetje

oud-Hollandse erwtensoep of ga voor een bakje snelle snert!

Levend Mens-erger-je-niet

We gaan een ouderwets potje Mens-erger-je-niet-ten. Levensgroot,

vet cool! Doe je mee?

 

Week 1

Vingerbreien

Brei een sjaal voor je pop of knuffel. Vind je breien suf klinken? Dan

heb je geluk want je mag namelijk breien met je vingers. En dat is

eigenlijk best wel cool!



 

Oud-Hollandse VLAFLIP

Een ouderwets toetje is toch wel de vlaflip. Wij gaan er ook eentje

maken! Makkelijk, en heel erg lekker.

Bliktelefoon

Het experiment; kun je telefoneren met behulp van blikken? We

gaan het testen! Heb je thuis nog lege blikken? Maak ze vast schoon

en neem ze mee.

Punniken met een rolletje

Punniken? Heb je er nog nooit van gehoord? Het is een

handwerktechniek die je echt zo onder de knie hebt. Leuk om te

leren.

Ganzenbord XXL

Kijk uit voor de val! We gaan een klassiek potje Ganzenborden. Niet

saai binnen aan tafel, maar levensgroot buiten op de grond. Doe je

mee?

Zwart-wit selfie challenge

Durf jij het aan, om de zwart-wit selfie challenge aan te gaan?! We

maken coole selfies en printen deze uit in zwart-wit. Anderen

moeten dan raden welke kleuren er op de foto horen te staan.

Hollandse Grachtenpanden

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel

grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden. Wij gaan

vandaag deze typische Hollandse huizen namaken. Het komt er vast

heel mooi uit te zien!

Bouw je eigen tijdmachine

Benieuwd hoe de Middeleeuwen waren of hoe holbewoners

leefden? Of wil je weten hoe de toekomst er uit komt te zien? Bouw

een tijdmachine en word tijdreiziger.

Bloempotbrood

In de Middeleeuwen waren er nog geen bakvormen, in plaats

daarvan werd het brood in potten gebakken. Wij gebruiken een

bloempot om het brood in te bakken, net als toen.

 



 

In de tijd van nu

BSO Seconds

Omschrijf zo snel mogelijk de onderdelen die op je kaartje staan en zorg ervoor dat de rest van

je team ze raadt! Welk team is als eerst bij de finish?

Maak je eigen GIF-je

Heb je wel eens een gifje gezien? Het zegt meer dan 1000 woorden. En weet je wat nóg toffer is

dan een bestaand gifje versturen? Zelf gifjes maken!

Stoepkrijt Pop It

Maak je eigen stoepkrijt Pop It! Kies een kleur, meng de verf met gips en giet het mengsel in de

Pop It. Goed laten drogen en je hebt je eigen stoepkrijt Pop It, supervet!

Tijdcapsule

Maak je eigen tijdcapsule, verstop deze en open de tijdcapsule over een paar jaar.... alle

herinneringen zijn bewaard gebleven!

Hologram maken

Weten jullie wat een hologram is? Dit is een speciale techniek waardoor je beeld tot leven

komt. Klinkt heel moeilijk, maar dat is het niet! Ontdek het in deze toffe activiteit!

Hippe stamppotten

We gaan stamppotten maken, maar dan net even anders. Welke kies jij? Kroketjes van

boerenkool? Of toch de bietenstamppot met gebakken appel?

TikTok bingo

Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af! Wie heeft als eerste

de kaart vol?

Sportvideo voor jouw BSO

Doe jij aan sport? Of is er een sport die je superleuk vindt om te doen? Maak én film een

sportles voor elkaar en werk jezelf even lekker in het zweet!

 

Week 2

TikTok Lifehacks

Kijk jij ook weleens lifehacks op TikTok? Wij gaan ze testen en filmen dat ook nog eens!



 

Bitcoinbal

Lukt het jou als handelaar om alle bitcoins te verzamelen zonder in de handen van de whales

te vallen?

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan aan? Wat voor

beroep heb je? We maken een versie van onszelf in de toekomst.

Pingpongballen party

Met plezier zit het wel goed bij dit leuke spelletje. We dansen en springen in het rond met een

doos pingpongballen op onze rug. Wie danst er het wildst in het rond en is als eerste alle

pingpongballen kwijt?

 


