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De Speelweide
Hallo allemaal,
Welkom in de eerste week van de kerstvakan e,
waarbij we teruggaan naar het jaar 1922.
Na het Nieuwjaars weekend maken we een grote
stap 2022 in. Deze kerstvakan e wordt...
De winter van '22!
22 winterse groetjes van het BSO-team
Vingerbreien

Brei een sjaal voor je pop of knuﬀel. Vind je breien suf klinken? Dan heb
je geluk want je mag namelijk breien met je vingers. En dat is eigenlijk
best wel cool!
Oud Hollandse poffertjes

Poﬀertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker
omdat ze rijzen. Het is echt leuk en lekker om te maken!
Bliktelefoon

Het experiment; kun je telefoneren met behulp van blikken? We gaan
het testen! Heb je thuis nog lege blikken? Maak ze vast schoon en neem
ze mee.
Toffe tollen

Maak je eigen toﬀe tol in deze leuke ac viteit! Heel erg simpel met
papier en een satéprikker. Welke tol kan er het langst draaien?
Ganzenbord XXL

Kijk uit voor de val! We gaan een klassiek potje Ganzenborden. Niet saai
binnen aan tafel, maar levensgroot buiten op de grond. Doe je mee?
Zwart-wit selfie challenge

Durf jij het aan, om de zwart-wit selﬁe challenge aan te gaan?! We
maken coole selﬁes en printen deze uit in zwart-wit. Anderen
moeten dan raden welke kleuren er op de foto horen te staan.

1922
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Punniken met een rolletje

Punniken? Heb je er nog nooit van gehoord? Het is een
handwerktechniek die je echt zo onder de knie hebt. Leuk om te leren.
Reuze- hinkelparcours

Maak een reuzehinkelparcours in deze toﬀe ac viteit. Springen, draaien,
rennen of balanceren.. Alles kan! Ga jij de uitdaging aan?

1922
Praatjespot

Zin in een gezellig praatje pot? Gebruik jullie zelfgemaakte praatjespot!
Pimp een saaie, lege pot en doe jullie vragenkaartjes hierin. Stel elkaar
vragen en leer elkaar beter kennen.
Winterflipbook

Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren en het lijkt alsof je
tekeningen kunnen bewegen, wordt een ﬂipbook genoemd. Wij maken
een winterversie en ﬁlmen de boekjes!

1922
Party poppers

Confe maakt ieder feestje nog leuker! Maak zelf confe
Handig voor ieder knalfeest!

poppers.

Kinderchampagne

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne!
Compleet met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!
Oliebal

Ingrediënten verzameld en het deeg gekneed? Tijd om olieballen te
bakken! Lukt het jou om de olieballen in de mand te krijgen?
Aftelballonnenspel

Doe mee met dit grappige spel waarin we samen a ellen, de ballonnen
kapot prikken en de opdrachten voltooien. Het lijkt net echt oud en
nieuw!

2022
Getallen van bladerdeeg

Weet jij in welk jaar we nu leven? Of wanneer je geboren bent? Hoeveel
jaar ben je eigenlijk? Of wat is jouw lievelingsgetal? Maak de getallen
na met bladerdeeg, bak ze af en smikkel ze lekker op.
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2022
Jaar van de tijger

Maak een tof 3D-dieren schilderij met enkel en alleen een eierdoos en wat karton.
Bitcoinbal

Lukt het jou als handelaar om alle bitcoins te verzamelen zonder in de handen van de whales te vallen?

2022
Tijdcapsule

Maak je eigen jdcapsule, verstop deze en open de jdcapsule over een paar jaar.... alle herinneringen zijn
bewaard gebleven!

2022
MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan aan? Wat voor beroep heb je?
We maken een versie van onszelf in de toekomst.
Het hippe logospel

Weet jij hoe het logo van Instagram of Ola eruit ziet? Doe dan mee met dit hippe spel! Raad het logo,
beantwoord de vragen en win!

