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02 augustus t/m 06 augustus

Hallo allemaal,

Deze week ben je bij ons op de BSO dus je zit niet op een Italiaanse camping of een Frans
vakan�ehuis. Maar toch ga je deze week met ons op reis door Europa.

We racen door Europa en maken onderweg de mooiste ijscoupes en de lekkerste tzatziki. We
doen mee aan de Griekse Olympische spelen en spelen een potje zwerkbal in de magische
wereld van Groot Britannië. In Scandinavië gaan we op zoek naar trollen en eten we
natuurlijk heerlijke gehaktballetjes. En onze race eindigt op een Franse camping met een
heerlijk smulstokbrood en een potje Jeu de boules!

Wat een geluk dat je er deze week bij kunt zijn! Tot ziens allemaal!

Groetjes van BSO team

Maandag 2 augustus
Italië

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?

Moddersalami
Salame di cioccolato is een Siciliaans gerecht, en vind je door heel Italië in
allerlei varianten. Deze zoete worst is snel gemaakt, maar vervolgens is er
geduld nodig om deze tenminste enkele uren in de koelkast hard te laten
worden.

Dinsdag 3 augustus
Griekenland

Griekse vaas krastekening
De oude Grieken stonden bekend om hun ongelooflijke vaardigheid met
aardewerk. Wij maken onze eigen versie.

Olympische spelen
Wist jij dat de Olympische Spelen ooit zijn begonnen in Griekenland? Je
bent geselecteerd voor deze Olympische Spelen! Bereid je goed voor, maak
het waar en win die gouden medaille!

Woensdag 4 augsutus
Groot Bri�anië
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Engelse high tea
Vandaag houden wij een gezellige Engelse high tea met elkaar.

Pijl en boog
Om een echte Robin Hood te zijn, heb je natuurlijk een goede uitrus�ng
nodig. Maak je eigen pijl en boog van takken of van een pijp!

Donderdag 5 augustus
Scandinavië

Trollen van klei
Trollen zijn magische wezens uit de Scandinavische mythologie. Vandaag
maken we de allerleukste, meest grappige trollen! Hoe komt jouw trol er
uit te zien?!

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbars�ng alleen maar
leuk is om naar te kijken!

LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of gewoon van
films? Maak dan je eigen LEGO stop mo�on misdaad movie!

Vrijdag 6 augustus
Frankrijk

Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval
crea�efste ou�its. Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken:
neem alles mee naar de BSO!

Smulstokbrood
Een stokbrood om van te smullen..! We vullen hem namelijk met allerlei
ingrediënten die we lekker vinden. Een keer wat anders dan een broodje
kaas, toch?!

 


