Workshops BSO
‘Rakker-pret’

29 febr. t/m 8 juli
2016.

Inschrijfformulier Workshops:

Inhoudsopgave:

Inschrijfformulier inleveren voor 19 febr. 2016

Workshop-programma
Mozaïek met tijdschriften
Bami koken/eten
Paas knutsel
Boekenlegger
Overzicht workshops
Moederdag
Wc-rollen kunst
Vaderdag
Dromenvanger
Vlaggetje veroveren
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Naam: _________________________
Leeftijd: _______________________
Ik kom op deze dagen: O maandag; O dinsdag;
O woensdag; O donderdag; O vrijdag.
Ik schrijf mij in voor deze workshops:
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0
0
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0

Mozaïek met tijdschriften
Bami koken/eten
Paas knutsel
Boekenlegger
Moederdag
Wc-rollen kunst
Vaderdag
Dromenvanger
Vlaggetje veroveren

* LET OP: Wij horen soms terug van de kinderen dat papa of mama de
workshop heel leuk vindt, maar het kind de workshop liever niet wil
doen. Wilt u eraan denken dat de workshops echt voor de kinderen zijn
en wij hier ook materiaal voor inkopen. Als later blijkt dat het
inschrijfformulier niet is ingevuld naar de wensen van het kind is dit
zonde van het materiaal. 
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Workshop-programma:
Beste lezers,
Het voorjaar komt er weer aan, dus is het weer tijd
voor een nieuw workshopboekje. Kijk goed samen met
uw kind het boekje na zodat uw kind een keuze kan
maken uit de verschillende activiteiten. Het overzicht
van de workshopdata staat op pagina 5 en 6 van dit
boekje.
De workshops starten vanaf maandag 29 februari
2016.
Wij verzoeken u uw kind zo snel mogelijk aan te
melden zodat wij de kinderen in kunnen delen!
Heel veel leesplezier!
De BSO leidsters.
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Mozaïek met tijdschriften:
Uit verschillende tijdschriften gaan
wij vierkantjes knippen die wij op
een bepaalde manier naast elkaar
gaan plakken zodat er een mooie
mozaïek ontstaat. Wij hebben hier
natuurlijk zoveel mogelijk
verschillende tijdschriften voor
nodig, dus als je nog oude
tijdschriften thuis hebt liggen: neem ze dan mee naar
de Rakkers!

Bami
koken/eten:
Als je van koken
houdt is deze
workshop echt iets
voor jou! We gaan
weer met zijn allen
de keuken in om
lekkere bami te
maken. Natuurlijk
hebben wij jullie hulp nodig om de mie te koken en
alle groentes te snijden! Als de bami klaar is gaan we
met zijn allen aan tafel om deze lekker op te eten.
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Dromenvanger:
Heb je soms nachtmerries of kan je
niet zo goed slapen? Dan heb je een
dromenvanger nodig! Je maakt je
eigen dromenvanger met touw,
kraaltjes en veren. Als hij helemaal
klaar is kan je hem boven je bed
hangen. Hij vangt de vervelende
dromen en laat de mooiste dromen
doorgaan als je slaapt!

Vlaggetje veroveren:
Hou je er van om buiten te
zijn en lekker actief bezig te
zijn? Met deze workshop
gaan we lekker naar buiten
en gaan we vlaggetje
veroveren. Je gaat
samenwerken in 2 teams en
zo de vlag van het andere
team veroveren. Ga jij
winnen?
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Moederdag:

Paas knutsel:

8 mei is het weer
Moederdag. Onze lieve
moeders verdienen dan
natuurlijk een prachtig
cadeau. We verklappen
nog niet wat het wordt, maar willen jullie wel vragen
om een DOORZICHTIGE GLAZEN FLES mee te nemen.

Ook dit jaar knutselen wij natuurlijk
weer iets moois met het thema ‘Pasen’.
Wij gaan met vouwtechnieken een
paashaas van papier maken. En
natuurlijk heeft de paashaas ook een
mandje nodig om bijvoorbeeld lekkere
paaseitjes in te stoppen. Doe je ook
mee?

Wc-rollen kunst:
Gooi nooit meer je
lege wc-rollen weg
want wij weten er
iets leuks mee. Wij
gaan in deze
workshop met wcrollen kunst maken.
Je leert hoe eenvoudig het eigenlijk is om met een wcrol iets heel moois te maken. Wij weten zeker dat je
nu nooit meer een lege wc-rol weg zult gooien!

Vaderdag:
Ook onze lieve papa’s verdienen
met Vaderdag iets moois van hun
kind. Ook dit blijft nog even een
verrassing…
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Boekenlegger:
Als je vaak een boek
leest is het handig om
een boekenlegger te
hebben. Deze zorgt
ervoor dat je weet op
welke bladzijde je
bent gebleven met
lezen. En wat is er nu
leuker om er zelf één te maken? Ook als je geen
boeken leest komt hij vast nog eens goed van pas.
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Workshop

Leeftijd

Week

Mozaïek met tijdschriften

4 – 12 jr.

9-10
29-2 t/m 11-3

Bami koken/eten

4 – 12 jr.

Paas knutsel

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

X

X

X

X

X

11
14 t/m 18-3

X

X

X

X

X

4 – 12 jr.

12
21-3 t/m 25-3

X

X

X

X

X

Boekenlegger

4 – 12 jr.

13
28-3 t/m 1-4

X

X

X

X

Moederdag

4 – 12 jr.

14-15-16
4-4 t/m 22-4

X

X

X

X

X

Wc-rollen kunst

4 – 12 jr.

20-21
17-5 t/m 27-5

X

X

X

X

X

Vaderdag

4 – 12 jr.

22-23-24
30-5 t/m 17-6

x

X

X

X

X

Dromenvanger

4 – 12 jr.

25
20-6 t/m 1-7

X

X

X

X

X

Vlaggetje veroveren

4 – 12 jr.

26
4-7 t/m 8-7

X

X

X

X

X
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