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Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia! Deze twee weken vieren we een Italiaans feest op de BSO.

We maken een Toren van Pisa na, spelen met regenboogspaghe� en leren schilderen als
Michelangelo. We smikkelen van pizza's, gaan met elkaar de gladiatorenstrijd aan en maken
een Romeinse tempel.

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van de Kidzclub

Maandag 25-04-2022
Toren van Pisa
Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij staat
behoorlijk scheef. Wij maken hem na!

Collosseum van KAPLA
KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte bouwmogelijkheden met KAPLA.
Wij gaan er mee aan de slag en bouwen het Collosseum na!

Dinsdag 26-04-2022
Gladiatorenstrijd
Een echte gladiatorenstrijd, we bevinden ons even in het oude Rome... Wie
is de winnaar?

Spaghe� piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghe� en
marshmallows als enige materialen, een mega grote piramide te bouwen?

Koningsdag nagels
We maken onze nagels klaar voor morgen, want dan is het koningsdag! Wil
jij ze liever oranje of rood, wit, blauw? een vlaggetje erop of liever iets
ander? Je mag zelf kiezen.

Woensdag 27-04-2022
Koningsdag
Gesloten
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Donderdag 28-04-2022
Het beeldenmuseum
In Italië vind je heel veel verschillende beelden. De nachtwaker krijgt te
maken met bewegende beelden. Hoe loopt dit af? Speel je mee?

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen.
Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens. Buon appe�to!

Vrijdag 29-04-2022
Mamma Mia Modderijsjes
Houd jij ook zo van ijsjes? Deze kun je toch maar beter niet opeten, al zien
ze er wel heerlijk uit... Ze zijn namelijk gemaakt van modder!

Pasta-sieraden
woensdag of vrijdag
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om
er mooie sieraden van te maken. Kleur de pasta en dan... rijgen maar!
Bellissima!

Maandag 02-05-2022
Schilderen als Michelangelo
Michelangelo schilderde in 4 jaar �jd het prach�ge plafond van de Six�jnse
kapel in Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend op je rug te moeten
doen. Test maar eens uit hoe moeilijk dat is!

Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de iden�teit van de ander te weten moet
komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed moet nadenken! Welke
maffia- iden�teit jij krijgt is zelfs geheim!

Dinsdag 03-05-2022
IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer beder� in mooie kleurtjes die je zelf
mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Pita Pizza
Lekker als maal�jd, snack of als hapje op een feestje. Niet ingewikkeld,
maar super simpel. En super lekker. Kies je een simpele topping kip, salami,
champignons en paprika? Of pas je het aan naar je eigen smaak? Je kunt er
alle kanten mee op.
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Haas�ge koks in Italië
Verzamel snel de ingrediënten en doe ze samen in de pan. Welke haas�ge
koks hebben als eerst het eten op tafel staan?

Woensdag 04-05-2022

Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen,
vlindertjes of rupsen?

Puzzelen met confe�
Puzzelen, maar dan anders! We puzzelen namelijk met confe�. Kunnen we door de confe� heen het
plaatje nog zien? Als we goed kijken, vinden we vast de juiste match!

Donderdag 05-05-2022
Romeinse tempel of theater
In Rome zijn nog prach�ge tempels te vinden met mooie mozaïeken. Hoe ziet jouw Romeinse tempel
eruit? Of maak je liever een amfitheater?

Hoe sterk is spaghe�?
Spaghe� heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een experiment mee kunt doen? Het
lijken hele dunne stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

Vrijdag 06-05-2022
Regenboogspaghe�
Spaghe� is niet alleen lekker om op te eten, maar ook fantas�sch om mee te spelen. Helemaal als de
sliertjes alle kleuren van de regenboog hebben.

Tien tellen in Italië
Een spannende combina�e tussen �kken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je
moet lopen.

 


