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Het Speelhuis

Kerstvakan�e Speelhuis/Speelvijver
Het is alweer het einde van het jaar. Een jaar waarin we samen veel leuke
dingen hebben gedaan en belee�. Vele leuke ac�viteiten �jdens de blokken en
niet te vergeten de gezelligheid die we samen hadden. Voor het nieuwe jaar
wensen we jullie ook weer veel plezier bij de BSO! Tijdens de vakan�e kun je
weer mee doen aan het programma wat we voor jullie bedacht hebben, maar
uiteraard kun en mag je zelf ook iets bedenken of doen. Het thema wat wij voor
deze kerstvakan�e hebben gekozen is "Kunst en Kitschen".Een paar van onze
plannen zie je hier! Veel plezier! Wij wensen jullie hele fijne Feestdagen!
Groetjes van ons

Warme winterfiguurtjes
Gevraagd: wanten en oude kleine (kinder)sokken. Heb je bijvoorbeeld
nog een incompleet paar thuis, lever dit dan even bij ons in want wij zijn
er echt heel blij mee. We gaan er mooie figuren mee maken!

Kunstenaar overloopspel
Welke kleuren heb jij allemaal in je kleding? Let goed op welke kleur de
kunstenaar roept en ren naar de overkant. Maar pas op dat je niet
wordt ge�kt!

Kunstenaars experiment
Is er een kunstenaar op bezoek? We hebben gehoord van wel. En omdat
hij vindt dat kunst een beetje gek moet zijn, wil hij met de kinderen een
experiment doen. Wat dat is, verklappen we nog niet, maar leuk wordt
het zeker! Lukt het ons om het experiment tot een goed einde te
brengen en te laten slagen?

Een 3-D sculptuur van je naam
Heet je Tim, Ine of Ivo dan ben je zo klaar, maar als je Madelief,
Alexandra of Benjamin heet, ben je wel even bezig met dit kunstwerk.
We maken namelijk een sculptuur van onze eigen naam. Het worden
prach�ge kleurrijke kunstwerken.

Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom en rond, maar
wel van recht en vierkant. Hij maakte wereldberoemde werken die wij
namaken in een cupcake variant!

Toveren met kleuren en zout
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis hee� gaan we de magische
crea�es maken. Ben jij ook nieuwsgierig wat je met zout, lijm en verf
kunt maken? Doe mee!

 


