
Week 4: Grootmoeders �jd

27 juli t/m 31 juli

Het Speelhuis

We zijn alweer in de vierde week van onze reis door de �jd beland. Deze week is het �jd om
te ontdekken en ervaren hoe het in grootmoeders �jd was. Crea�ef zijn en ac�ef zijn met
Oud hollandse spellen wisselen elkaar af deze week. Ook is er natuurlijk ruimte voor eigen
ideeën. Hoe was het toch in die �jd? Na deze week weten we er meer vanaf.

Heel veel plezier allemaal!

Groetjes de BSO leidsters

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud en nieuw.
Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

Zo gaat de molen, de molen, de molen..
Een molentje is echt typisch Hollands. Om een lekker zomers molentje
te maken gaan we rietjes gebruiken. Ook ideaal voor een feestje of een
leuke decora�e �jdens een zomerse BBQ.

Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker
omdat ze rijzen. Om ze te maken heb je een speciale poffertjespan
nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Het is echt leuk en lekker
om te maken!

Hollandse plaatjeszoektocht
Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels
verzamelen. Dit klinkt misschien makkelijk maar het is iets las�ger dan
dat het lijkt. We proberen zoveel mogelijk goede antwoorden te
verzamelen met ons team!

Delfts blauwe tegeltjes
Del�s blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Er gebeurt iets
magisch als je monochroom werkt: elk tegeltje wordt anders en toch
passen ze allemaal bij elkaar. Zelfs als je niet voor typisch Del�s blauwe
mo�even zoals bloemen, vogels, landschappen met molentjes en
zeegezichten met zeilschepen kiest!

Grootmoeders �jd
Wist je dat?
* Jullie opa's en oma's zijn geboren in grootmoeders �jd?

* Er werd in grootmoeders �jd geschreven met een kroontjespen of vulpen.

 


