
 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

2017:  

Landen 
 

 

 



Voor de kinderen van BSO het Schelfje geldt dat zij zullen deelnemen aan het 

programma bij BSO de Hitsert. Zij ontvangen voor de dagen dat ze er zijn een aparte 

mail met daarin de ophaaltijden e.d. 

Maandag: China 

Ochtendactiviteit: we gaan onze naam schrijven/knutselen in het Chinees. 

 

 

Lunch: op de Chinese dag kan rijst natuurlijk niet ontbreken. En dus eten we nasi met 

sate. 

Middagactiviteit: we gaan fortune cookies, oftewel, gelukskoekjes 

bakken.                                                          

Beweegkriebels:  

Chinese muur tikkertje en Chinees touwschoppen:  
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Dinsdag: Italië 

Ochtendactiviteit: creatief met 

pasta:  

Maak je eigen kunstwerk, 

bijvoorbeeld een schilderij van 

spaghetti, een ketting van 

macaroni, of wat dacht je van 

de toren van Pisa van penne? 

Leef je uit! 

Lunch: We gaan zelf pizza’s bakken. 

 

 

Middagactiviteit: We gaan leren tellen in het Italiaans!  

1uno / una  

2due  

3tre  

4quattro  

5cinque  

6sei  

7sette  

8otto  

9nove  

10dieci  

 

Beweegkriebels: Levend schilderij 

Een levendig spel waarbij de schilder af en toe zijn schilderij verandert! 
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Woensdag: Egypte 

 

Ochtendactiviteit: masker maken van papier mache 

 

Lunch: een lekker  (pita)broodje kebab (of 
shoarma). 

 

Middagactiviteit: Wie is de farao? 

1 kind is de farao. De rest van de kinderen moeten de farao nadoen. 1 kind moet raden 
wie de farao is. 

 

Beweegkriebels: Mummie race. 

 

 

 



Donderdag: Frankrijk 

Ochtendactiviteit: We gaan de eiffeltoren 
maken. Je mag zelf weten hoe je dat doet. Je 
mag hem tekenen, schilderen, plakken, 
maar misschien wil je hem wel bouwen met 
blokjes en lijm, of in elkaar timmeren. Het 
mag allemaal! 

 

 

 

 

Lunch: uiteraard eten we vandaag stokbrood als lunch! 

Middagactiviteit: de Franse taal…weet jij welke woorden wij in Nederland ook gebruiken? 

En tellen van 1 t/m 10 in het Frans…wie kan dat? 

1 = un; une 

2 = deux 

3 = trois 

4 = quatre 

5 = cinq 

6 = six 

7 = sept 

8 = huit 

9 = neuf 

10 = dix 

 

Beweegkriebels: een echt Frans spelletje: jeu de boules! 
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Vrijdag: Turkije 

 

Ochtendactiviteit:  we maken de Turkse vlag. Met verf, 
met potlood, met papier…je mag zelf weten hoe je 
hem wilt maken. 

 

Verder gaan we onze handen mooi versieren, net als de 
Turkse dames, met henna versieringen. Alleen doen wij het met schmink ipv met henna. 

 

Lunch: Turks brood 

 

Middagactiviteit: we gaan een echte Turkse lekkernij bakken: BAKLAVA. 

 

 

 

Voorjaarsvakantie van 27 februari t/m 3 maart.  
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