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Wensen Wonderland Spe�ers
02 januari t/m 06 januari

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
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.

schaatsen

Dinsdag 3 januari 2023
Red het Noorderlicht!
Vind de kristallen om het Noorderlicht te beschermen. Maar let op er
zi�en ook nog rots-monsters achter jullie aan. Lukt het jullie om alle
kristallen terug te krijgen bij Pabbie?

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.

Bowlen
3 januari

Woensdag 4 januari 2023
Pyjama dag!
Kom vandaag heerlijk in je pyjama of onesie!

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!

 



FloreoKids  BSO Pimmetje

Wensen Wonderland Spe�ers
02 januari t/m 06 januari

Donderdag 5 januari 2023
Silhoue�e lichtje
We maken een gezellig windlichtje met mooie silhoue�en die je ziet zodra
we het lichtje aansteken. Ze kunnen zelfs draaien! Cool hè?!

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks
op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet
het er megagrappig uit!

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?

 


