Korte toelichting per activiteit
Sport en spel 4 t/m 6 jaar
Deze activiteit staat geheel in het teken van bewegen. Er worden verschillende
spelvormen aangeboden. De sport- en spellessen worden in principe buiten gegeven. Alleen bij regen (en waar mogelijk) verplaatsen we ze naar binnen. We zullen
niet alleen gebruik maken van de eigen buitenruimte op de BSO, maar eventueel
ook uitwijken naar het park of een speelplein in de buurt.

Knutselen met verschillende
materialen 4 t/m 7 jaar

Amuses 4 t/m 7 jaar

Fotografie 4 t/m 7 jaar

Tijdens deze activiteit leren de kinderen om te gaan met allerlei verschillende soorten materialen. Zo maken wij papier-maché, werken we met kurk, verwerken we
gedroogde bloemen en maken we zelf verf. Dit belooft een gevarieerde en uitdagende workshop te worden.

Oorspronkelijk is een amuse een hapje dat tussen de gangen door geserveerd
wordt. Vandaag de dag worden amuses juist vaak bij het plaatsnemen aan tafel
opgediend. Amuses/hapjes zie je ook vaker op tafel verschijnen tijdens een verjaardag, als lekker tussendoortje. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen aan de
slag om amuses en hapjes te maken. De kinderen zullen aan het eind van de les
samen aan tafel gaan om hun eigengemaakte hapjes en amuses te proeven.

Tijdens deze lessen maken de jongste kinderen spelenderwijs kennis met simpele
fotografische beginselen. Hierbij staat vooral het maken van creatieve foto’s voorop.
De oudere kinderen gaan aan de hand van verschillende praktische opdrachten
dieper in op de mogelijkheden van de digitale fotografie.
Op de locatie kunt u geregeld de vorderingen van de kinderen bewonderen. Voor
deze workshop is een digitale camera van belang. Beschikt u en/of uw kind hier
niet over, laat dit dan even weten.

Knutselclub 4 t/m 12 jaar
Tover jij een eierdoos zo om in een piratenschip of maak jij een auto van een melkpak? Dan is de knutselclub misschien wel iets voor jou! De kinderen kunnen tijdens de knutselclub deelnemen aan gezamenlijke projecten die zijn gekoppeld aan
thema’s en/of seizoenen of zij kunnen hun eigen creativiteit ontwikkelen met alle
materialen uit de knutselkast. Plezier maken staat tijdens de knutselclub voorop!

Natuur 4 t/m 12 jaar
We gaan de natuur in! Op ontdekkingstocht in de omgeving, op zoek naar allerlei
insecten, planten en bloemen. Daarnaast gaan we aan de slag met het aanleggen
van onze eigen moestuin, maken we een insectenhotel en doe we leuke knutselopdrachten die zijn gekoppeld zijn aan onze vondsten in de natuur.

Proefjes 4 t/m 7 jaar
Tijdens deze lessen gaan we aan de slag met eenvoudige experimenten waarbij
met alledaags materiaal een fenomeen uit de natuurkunde, scheikunde of biologie
wordt onderzocht. De kinderen zullen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker zelf de proefjes uitvoeren.

Hout 8 t/m 12 jaar

In deze lessen staat ‘Hout’ centraal. De kinderen gaan op verschillende wijzen
hout bewerken en aan elkaar bevestigen. Zo zullen ze eerst kennismaken met de
verschillende materialen en daarna aan de slag gaan met verschillende projecten.
Aan het eind van het blok mogen de kinderen vrij werken.

Turks Koken 8 t/m 12 jaar
De Turkse keuken bestaat uit hele lange tradities die steeds worden doorgegeven.
Er is daardoor veel variatie in het Turkse eten. De gerechten zijn meestal gebaseerd op vers fruit en groente, gegrild vlees of vis en vele soorten salades.
De kinderen leren tijdens deze workshop de bekende en traditionele gerechten te
koken. Daarnaast doen ze kennis op over de Turkse cultuur en de achtergronden
van de gerechten.

Parkspelen 7 t/m 12 jaar

Levend Stratego, vlaggenroof, ‘bussie trap’ en voetbal zijn enkele voorbeelden van
‘Parkspelen’. Buiten, bewegen, natuur, maar vooral plezier staan deze activiteit
centraal! Buiten de geplande activiteiten staan de medewerkers ook open voor
eigen inbreng van de kinderen!

