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Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van ons nieuwe thema: Superhelden en Schurken. Er valt ontze�end
veel te doen rondom dit thema. Deze week beginnen we met de looks want het is natuurlijk
erg belangrijk hoe een superheld of schurk eruit ziet.

Zien de helden er stoer genoeg uit? En wat zijn de looks van de schurken? Zelfs ons eten hee�
alles met superhelden en schurken te maken!

Kom je ook een kijkje nemen �jdens onze looks-week?

Groetjes van het BSO team

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus
we kunnen onze crea�viteit helemaal de vrije loop laten!

Treffende trefbalspellen
Vind jij tre�al ook zo'n leuk spel? Wij hebben hier veel verschillende varianten
van uitgeschreven! De keuze is reuze.

Paperclip zwaartekracht proef
Zwaartekracht is een kracht die probeert twee voorwerpen naar elkaar toe te
trekken. De zwaartekracht van de aarde houdt je op de grond, maar hoe kunnen
wij er voor zorgen dat paperclips gaan zweven?

LEGO Bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode blokje?
Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win
je wel een leuk prijsje?

Drijvende tekening
Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt laten drijven. Geloof je
het niet? Kom het zelf maar proberen!

Spinnenweb pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel flink veel
eten om een volle maag te krijgen.

Levend Cluedo
Ken je het bordspel cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend cluedo.
Er is een roof gepleegd en wij proberen erachter te komen wie het gedaan
hee�, waar het gebeurd is en waarmee er ingebroken is. Help jij mee?
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Hamburger Superman
Stroop je mouwen maar op en begin met het kneden van gehakt. We maken zelf
hamburgers. Ze zijn niet alleen heel lekker, wie weet krijg je er superpower van
want we toveren ze om tot Superman hamburgers!

Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tos�'s' zijn voor Nederland. Le�erlijk
betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt van maïs- of
bloemtor�lla's en zijn populair in combina�e met pi�ge salsa's, chilisaus of
met guacamole. De vulling bevat in elk geval kaas, soms ook reepjes gare kip,
chorizo, champignon of bijvoorbeeld ham. Smullen!!!

Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen
handafdruk 'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid
voelen!

Boze of lachende bomen
Heb je wel eens bomen zien lachen? Of boze bomen gezien? Als je komt kun je
het zelf maken! We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen, wat
voor gezicht geef jij de boom?

Superhelden setspel
Wie vind zo snel mogelijk de superhelden? De kaartjes liggen allemaal door
elkaar en we doen een wedstrijd wie de meeste superhelden bij elkaar weet te
zoeken.

Wortelsnack
Lekker, worteltjes! Alleen deze wortels zijn nét even anders dan dat je gewend
bent. We maken ze namelijk van croissantdeeg en beleggen ze met allerlei
lekkers.

Scan to enter
Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime ruimte betreden.
Een irisscan van je ogen kan toegang verlenen of een speciaal pasje. Maar je
eigen handafdruk scannen kan ook!

Superhelden pizza's
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren zouden nog wel
eens extra goed kunnen smaken! Waarom? Wij maken pizza's met de symbolen
van onze superhelden!

 


