
Kunst & Kitchen

Hallo allemaal,

Weet jij wat Food Art is? Food is Engels voor
voedsel en art betekent kunst. Dat die twee heel
vaak samengaan zie je wel aan bijvoorbeeld de
Bento, een Japanse lunchbox waarin echt
kunstwerkjes zitten, zoals een bolletje rijst vermomd
als Hello Kitty. Onze activiteiten hebben ook alles te
maken met kunst en kokkerellen, op een heel
gevarieerde manier. We doen smaaktesten,
estafettes en speurtochten en natuurlijk gaan we
creatief aan de slag. Zou het ons ook lukken om
echt heel verrassende lekkere gerechten te maken?

Groetjes,
Het team van de BSO

Knikker kunst

Rollen maar met die
knikkers...Gebruik de kleuren die je
zelf mooi vindt en creëer je eigen
kunstwerk. 

Voedselschilderij

De bekende Engelse fotograaf Carl
Warner maakt geweldige foto's van
landschappen die hij helemaal van
etenswaren maakt. Kijk maar eens
op zijn website www.carlwarner.com
Zouden wij dat ook kunnen? Vast
wel! We gaan eerst allemaal plaatjes
van eten in kooktijdschriften zoeken
en dan proberen we er een zo mooi,
leuk of gek mogelijk schilderij mee te
maken! Daarna houden we natuurlijk
een echte tentoonstelling!

Vlaflip

Een prachtige kleurencompositie: de
vlaflip bestaat oorspronkelijk uit drie
ingrediënten, die in een hoog glas
worden gegoten. Limonadesiroop,
vanillevla en yoghurt. Wij maken er
vandaag ook eentje!

Kunstig kunstwerk

Met een sokkel van klei, wat
ijzerdraad en stukjes rubber of
bijvoorbeeld kralen maken we een
prachtig kunstwerk.

Kunst met tape en canvas

Zo leuk om te doen! Omdat het zo
eenvoudig is en je een waanzinnig
mooi kunstwerk ervoor in de plaats
krijgt. Door simpel gebruik te maken
van afplaktape op canvas creëren we
de mooiste abstracte schilderijen.

Menubord

Op ons zelfgemaakte menubord
kunnen we zien wat er vandaag op
de planning staat. Heel handig! Het is
best een werk om er eentje te maken
dus je hoeft 'm ook echt niet meteen
af te hebben. Het wordt ook iets om
lang van te genieten dus neem je tijd!

Menukaarten ren- en zoekspel

Wat is hier eten? Nou daar kom je
echt niet zomaar achter want alle
menukaarten zijn totaal verknipt! Ren
je rot en probeer alle menukaarten
compleet te maken. Wie is het
snelste?

De verdwenen kleuren van meneer
Mo Net
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Help! Kunstenaar Mo Net is zijn
kleuren kwijt! Toen hij vanmorgen
zijn verfpotjes opendeed waren alle
kleuren verdwenen en zat er alleen
nog maar witte verf in! De
burgemeester heeft Mo Net gevraagd
een mooi schilderij te maken en dat
moet morgen af zijn! Zonder kleuren
wordt het natuurlijk helemaal niet
mooi! Wat nu???? Slagen de
kinderen erin de kleuren terug te
vinden en Mo Net te helpen????

Workshop beroemde Europese
kunst

Wereldberoemd zijn de werken van
Van Gogh, Rembrandt, Picasso,
Rubens, Matisse en vele andere
schilders. We kijken naar hun
beroemde werken. Wat vinden we er
van? Mooi, lelijk, gek, vrolijk of
somber? Wil je er eentje namaken of
maak je een andere versie? Leef je
vandaag creatief uit!

Eten en drinken 4-12 jaar:
Regenboog popcorn

Popcorn kennen we allemaal, het
hoort een beetje bij de film. Lekker in
de bioscoop een bak popcorn
opsmullen. Nu maken we regenboog
popcorn. Extra vrolijke popcorn die
ook lekker smaakt.

Sport & Spel 4-12 jaar: Alle hoeken
van het veld

Voor alle balkunstenaars onder ons!
Scoor jij de meeste punten op alle
balonderdelen tijdens dit circuit?

Het kleuren kunst verzamelspel

We gaan buiten en binnen op zoek
naar kleine materialen in diverse
kleuren. De bedoeling is dat we per
kleur met de gevonden materialen
een eigen 'compositie' maken.
Vervolgens maken we hier per kleur
een foto of tekening van. 

Winegums maken

Die overheerlijke snoepjes, die ook
een beetje verslavend zijn, kun je
vandaag zelf maken.

Snelle koninklijke spelletjes

Koningsverstoppertje, geef de kroon
door en verdedig je kasteel! Klinkt
wel als een uitdaging toch? Kom
deze razendsnelle koningsspelletjes
meespelen als voorbereiding op
morgen!

Samen proeven

Super zuur, heel erg zoet of zo
vreselijk zout dat je meteen naar een
bekertje water grijpt? Wat proef je?
Doe mee met de smaaktest.

Receptenplankje maken

Hoe bewaar jij je favoriete recept?
Om te voorkomen dat je ze kwijtraakt
of dat ze misschien overal rond gaan
slingeren kun je vandaag een
receptenplankje maken. Leuk om zelf
te houden of als cadeautje.
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Pizza op een stokje

Een opgerolde variatie van een pizza
en dan ook nog eens op een stokje.
Lekker en ook leuk om te maken. Rol
je mee?

Chocoladecake in een mok

Pure keukenkunst! We maken
vandaag een super snelle
chocoladecake, namelijk in een mok.
Stop alles maar bij elkaar in de mok,
stevig roeren, even in de magnetron
en....PING! Smullen! 


