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Hallo allemaal,

Sprookjes bestaan toch niet? Of wel...? Wat denk jij?

De tijd rond kerst is een tijd vol verwondering en
verbazing. En je tijd hier bij ons op de BSO belooft
ook een tijd vol verrassingen te worden. We gaan
een aantal wonderlijke ontdekkingen doen en
fantaseren er op los met sprookjesachtige
activiteiten. Zo superleuk om aan mee te doen!
Hopelijk word je al een beetje nieuwsgierig?

Lees maar snel wat we allemaal voor jou bedacht
hebben en geniet van deze wonderlijke weken!

Groetjes,
Het team van KDV en BSO De Springplank

Schiffie & Co - Pinguïndans
We swingen er op los, lekker even fit worden
na alle kersthapjes! Zo begint dit liedje: DAG
LIEVE MEDEBEWONERS VAN PLANEET
AARDE…ZIJN JULLIE NOG EEN BEETJE FIT?
En dan? Dansen maar!

Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn,
waar we zijn en wat er gebeurt. We schrijven
of spelen ons verhaal. Een prinses die een
giftige appel eet in de woestijn? Of een
tweehoofdig monster in een donker bos die
zijn geheugen kwijt is....?

Natuur: IJzige kunst
We gaan naar buiten op zoek naar
natuurlijke materialen die we kunnen
gebruiken voor onze ijzige kunst. Zou het
weer een beetje meewerken of moet de
diepvries ons een handje helpen?

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt
vuur te spuwen! 

Toverstokjes
Op zoek naar een eenvoudige stok vandaag.
Wij gaan hoogstpersoonlijk deze stok
omtoveren tot een magisch toverstokje. Ook
al geloof je misschien niet in toverkunsten,
dan nog is het leuk om technieken van
houtbewerking te gebruiken.

Paper spinner
Een wonderlijk kleurenspektakel!
Voor deze DIY hoef je niet eerst de stad in
want zeker weten dat jij de benodigdheden
in huis hebt. Duik even in de oud papierbak
voor een stuk karton en haal de stiften uit de
kast. Daar gaan we!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar?
En wat wens je anderen? Schrijf je wens op
een ster, versier de ster en hang deze in
onze wensenboom.

Melkregenboog
Kleur je melk! Een kleurig experiment dat
geweldig is om te zien.

Gooi de dobbelsteen en teken!
Geinig spel dat gekke tekeningen op kan
leveren. Ook superleuk om eens thuis te
doen, eventjes met z'n allen na het eten
bijvoorbeeld. Met slechts twee dobbelstenen
maken we deze rare kunstwerken. We laten
elkaar de resultaten zien.

Regenboogpapier
Regenbogen zijn één van de meest mooie
natuurverschijnselen. Je ziet ze in de lucht
als het net regent of net heeft geregend en
de zon schijnt. De regendruppels worden
dan door de zon gereflecteerd en maken de
meest mooie kleuren in de lucht. Heb jij wel
eens een regenboog gezien? In deze
activiteit gaan we zelf een regenboog maken
op een bijzondere manier.

Kleurenrace
Doe mee met deze race en verzamel de
spullen in jouw kleur! Misschien doen we het
wel met kerstballen dit keer :-)

Breek het licht
Een eenvoudig wetenschappelijk experiment
met een super "wow" effect! Maak een
tekening op een papier. Houd deze achter
een glas. Schenk nu water in het glas. Wat
gebeurt er nu met je tekening?


