
Stralende sterren - kerstvakan�e

27 december t/m 06 januari

De Speelweide

Hallo allemaal,

Na de kerst gaan we op weg naar het nieuwe jaar 2023!!

Overdag hebben we op aarde de zon en 's nachts is er de maan om licht te laten schijnen. Als
het 's avonds donker is zie je dat er ook heel veel sterren in het heelal zijn! Heb je ze wel eens
geprobeerd te tellen? Dat gaan wij namelijk wel doen bij het nieuwe thema 'Stralende
Sterren'.

Naast de sterren in de lucht zijn er nog andere soorten sterren: filmsterren! Alles wat je met
sterren kunt bedenken zit in ons programma: we laten sterren stralen als echte sterren en
eten heerlijke sterhapjes!

Groetjes, het stralende team van de BSO

Ster van tandenstokers
We breken tandenstokers en maken er dan een ster van zonder ze zelf in
de vorm neer te leggen. Hoe we dat doen zie je �jdens dit proe�e!

Sterren van groot naar klein
December is de �jd van sterretjes. Welke ster is groot en welke ster is
klein? We kijken of we ze van klein naar groot op een rijtje kunnen
leggen en we versieren ze op onze eigen manier. Leerzaam en crea�ef!

"On Stage" deur versieren
Iedereen hee� iets waar hij of zij goed in is! Wij ze�en onze deur wijd
open voor talent!

Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht stralende sterren
zien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Met dit experiment komen we daar
achter!

Origami ster
Hier komt wat vouwkunst bij kijken... Echt eentje om jaren te bewaren.
Ze zijn zo mooi.

Sterrensandwich
We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en
eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke
versiering maken!
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Sterrenkijker
We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het
nacht wordt, we maken onze eigen sterrenkijker en kunnen de
sterrenbeelden gaan ontdekken.

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende
sterren hapjes!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen?
Schrijf je wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze
wensenboom.

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!

Sterren tellen
Er staan 's avonds ontelbaar veel sterren aan de hemel. Overdag
kunnen we ze gelukkig wel tellen, �jdens dit leuke spelletje! Doe je
mee?

Sterrenbeelden namaken
Kan jij de sterrenbeelden uitbeelden? Probeer samen met je team
als snelst de sterrenbeelden te maken zoals ze hoog in de lucht
midden in de nacht te zien zijn!

Lipgloss maken
Wil je leren hoe je je eigen lipgloss kunt maken? Deze DIY Honey
Cinnamon Lip Gloss gebruikt slechts een paar eenvoudige ingrediënten
voor een smakelijke natuurlijke lipgloss!

Sterren maken van vliegerpapier
We gaan sterren van vliegerpapier maken. En wat worden we er vrolijk
van! Als we ze voor het raam ophangen en de zon schijnt erop lijkt het
net glas-in-lood!

 


