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De wonderen zijn de wereld nog niet uit: we gaan op reis naar Wensen Wonderland. 

In dit waanzinnige wonderlijke wonderland is alles mogelijk. Je stoutste dromen en meest
magische wensen komen uit en worden werkelijkheid. Onze slee reist van Wonderdam naar
Wensveld en bezoekt ondertussen alle mooie plekjes die er te zien zijn. Welke wensen laat jij
uitkomen? Het wordt een magische winter… 

Maandag 2 januari 2023
Naar de Nieuwjaarsbazaar

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.

Oliebollen uit de oven
Een echt feest is niet compleet zonder oliebollen. En deze oliebollen kan iedereen
bakken, want ze hoeven niet in de frituurpan. Bakkers klaar? Smullen maar!

Oliebal
Ingrediënten verzameld en het deeg gekneed? Tijd om olieballen te bakken! Lukt
het jou om de olieballen in de mand te krijgen?

Dinsdag 3 januari 2023
Struinen op de Wonderboulevard

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een
naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen in de natuur!

BSO Boulevard
Welkom bij een nieuwe aflevering van BSO Boulevard! Tijdens deze
talkshow gaan we het hebben over onze belevenissen op de BSO en hierin
zullen we de laatste roddels zeker niet vergeten.

Schaatsen
Wij gaan vandaag schaatsen. Vergeet je muts, sjaal en HANDSCHOENEN
niet!! Mocht je eventueel schaatsen hebben neem ze mee!

Woensdag 4 januari 2023
Pyjama dag!
Kom vandaag heerlijk in je pyjama of onesie!
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Vallende sterrenkoekjes
Bij een vallende ster mag je een wens doen. Koekjes bakken is al�jd een
goed idee! Deze keer bakken we de allerlekkerste sterrenkoekjes met onder
andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar
eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste wensen, toch? We bedenken
welke wensen wij hebben en voeren een wensenritueel uit!

Donderdag 5 januari 2023
Lopen door de Lichtjeslaan

Lichtsnoer race!
Oh nee! Alle lampjes zijn van het snoer gevallen! Wij gaan zo snel mogelijk
alle lampjes terug hangen aan het lichtsnoer.

Expedi�e Lampje
Tijdens deze speurtocht ga je op zoek naar het geheimschri�, ontdek je met
een speciaal lampje waar jullie heen moeten en vind je de code van het
geheime kistje!

Bioscoop
Wij gaan vandaag naar de bioscoop in Leiden de film houden wij nog
even als verrassing!!

Vrijdag 6 januari 2023
In de Verwondertuin

Sneeuwbol maken: Let it snow!
Creëer je eigen verwondertuintje in een sneeuwbol! Maak van jezelf een
skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman. Vergeet ook de sneeuw
niet natuurlijk.

Winter- standbeelden
Als de muziek stopt staan we s�l en veranderen we in standbeelden die iets
met winter te maken hebben. Misschien als iemand die schaatst of met
sneeuwballen gooit? Raad jij wat er uitgebeeld wordt?

Verborgen wezens in de natuur
Verwonder jezelf in de natuur en ga op zoek naar verborgen gezichten in
bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?

 


