
November

Het is November! Deze maand hebben wij heel veel leuke
activiteiten op de planning.
De eerste week griezelen wij nog een beetje door in het
Halloween thema en is er weer sport BSO!
Het maken van je eigen product staat 2 weken centraal.
Vloggen, timmeren, koken, fotograferen, naaien, we doen het
allemaal. Want hoe leuk is het om van materiaal iets moois te
creëren?
De laatste 2 weken van November is Sinterklaas weer in
Nederland en dat gaan wij bij de BSO dagelijks vieren!
Pepernoten bakken, pietengym, Zwarte Pietjes maken, disco
en Sinterklaas komt ook nog bij ons op bezoek!
Als je voor op school of voor thuis een surprise moet maken
kan dat ook bij ons! Meer informatie hierover volgt nog.
Een hele leuke drukke maand bij ons... wij hebben er al heel
veel zin in! 

Groetjes team BSO

Donderdag 2 november

Sport BSO; kegelen
Vandaag is het weer sport BSO! Remco gaat
met de kinderen kegelen. Geef je snel hiervoor
op

Maandag 6 november

Flipperkast maken
We gaan onze eigen flipperkast maken! De
kinderen moeten passen en meten en logisch
denken om de flipperkast goed te laten werken.

Onze eigen activiteiten VLOGGEN
Deze 2 weken gaan onze BSO kinderen de
activiteiten VLOGGEN. Met een tablet elkaar
filmen en de activiteiten presenteren, dit wordt
leuk! 

Dinsdag 14 november

Fotoworkshop: optisch bedrog
Hoe kan dat een stapel blokjes of die ene step
op de foto, net zo groot is als de kinderen op
de foto? Wij gaan dit vandaag onderzoeken.
Dat worden weer prachtige foto's! 

Woensdag 22 november

Sinterklaas ren- en zoekspel
Sinterklaas en zijn Piet, de stoomboot, al het
lekkers en meer; je hebt het allemaal al
honderd keer gehoord en je weet er natuurlijk
ook ALLES van, toch? Test je kennis en je
snelheid vandaag met dit ren- en zoekspel in
het thema van Sinterklaas.

Donderdag 23 november

Sinterklaas: pepernoten bakken
Geen sinterklaas feest zonder pepernoten.
Natuurlijk kun je de pepernoten voor
pakjesavond gewoon bij de winkel kopen maar
het sinterklaas avondje wordt veel leuker als je
de pepernoten lekker zelf gaat bakken!

Sport BSO; conditietraining
Vandaag is het weer Sport BSO! Wie zou er
een betere conditie hebben Remco of de
kinderen?

Maandag 27 november

Zwarte pieten van oude sokken
Heb je thuis sokken met een gat of sokken
waar er eentje van kwijt is? Neem ze mee naar
de BSO! Wij gaan ze omtoveren tot zwarte
pietjes

Donderdag 30 november

SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE BSO
Vandaag is het Feest!!! Wij hebben een
Sinterklaasdisco, je kunt geschminkt worden,
we drinken warme chocolademelk en doen
spelletjes terwijl wij wachten op de komst van
Sinterklaas en zijn zwarte Pieten. 


