Meivakantie 2018:
thema Feest
Voor de kinderen van BSO het Schelfje geldt dat zij zullen deelnemen aan het programma bij
BSO de Hitsert (Uitgezonderd donderdag 26 april). Zij ontvangen voor de dagen dat ze er zijn
een aparte mail met daarin de ophaaltijden e.d.
De vakantie duurt van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei a.s. (Vrijdag 27 april vervalt vanwege
Koningsdag en Vrijdag 4 mei sluiten alle locaties om 17.30 uur vanwege dodenherdenking)
Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er
aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn.

Maandag 23 april 2018
Ochtendactiviteit:
Ochtend:
Vanmorgen gaan we Delftsblauwe bordjes
knutselen.
We maken met verschillende tinten blauw een
mooie tekening op het bordje.
Lunch: zelfgemaakte groentesoep en brood
Middag:
Beweegkriebels
Oud-Hollandse spelletjes.
Er staat een leuk parcours met diverse OudHollandse spelletjes.
-

Zaklopen
Spijkerpoepen
Klossen lopen
Koekhappen
Sjoelen
Blikgooien
Enz

Middagsnack: Hollands bordje met blokjes kaas, plakjes leverworst en gekookte worst en bijvoorbeeld
gevulde eitjes.
Dinsdag 24 april 2018
Ochtend: We gaan klossen maken.

Versier de klossen zoals jij ze mooi vind. Maak
bovenin 2 gaatjes waar het touw doorheen kan.
Doe het touw erdoor en klaar zijn je klossen!
Lunch: we gaan lekker pannenkoeken eten! Het
leukste is natuurlijk om ze zelf te bakken, maar
ze kunnen ook kant en klaar worden gehaald.
Middag: de 4-8 jarigen mogen lekker met 1 juf
naar buiten.
De 8+-ers spelen vanmiddag IK HOU VAN
HOLLAND
Middagsnack: we maken een vlaflip van vanille vla, yoghurt en siroop.

Woensdag 25 april
Dagthema: Clown Jopie

In de ochtend gaan we ons voorbereiden op ons middag bezoek aan Clown Jopie en Tante Angelique.
Wij verwachtten rond 16.30 uur weer terug op de BSO te zijn, dus het verzoek aan de papa’s en mama’s
is om niet te vroeg op de stoep te staan.
Donderdag 26 april
Ochtend:
Vanmorgen gaan we buiten op het plein ouderwetse schoolpleinspelletjes doen.
-

Schipper mag ik overvaren?
Tikkertje
Vies en lekker
Annemaria koekoek
En vul zelf maar in welke je nog weet

Lunch: wentelteefjes!
Middag: Met de 8+ers gaan we naar Museum Hoeksche Waard (streekmuseum) om te kijken hoe het
leven er vroeger uit zag.

De 4-8 jarigen gaan tulpen vouwen en appelflapjes bakken.

Vrijdag 27 april

Helaas de BSO is vandaag gesloten we vieren KONINGSDAG.

Maandag 30-04
Dagactiviteit: Achterstevoren/ondersteboven feest
KLDEINGVOORSCHRIFT:
We vragen van te voren aan ouders of hun kind deze dag de kleren achterstevoren aan wil
doen, de juffen doen dit ook vandaag.
Je wordt vandaag onderste boven op de foto gezet. Dit kan ook
buiten gebeuren als het goed weer is.
De juf zorgt dat de gemaakte foto’s besteld worden, die krijgen de
kinderen later een keer mee.
Op de bso mogen ze fotolijstjes versieren, voor hun
eigen foto die ze gaan krijgen, bv een fotolijstje van
10 bij 15 Cm en ook de foto’s op die maat bestellen.
Ieder kind krijgt een houten fotolijstje, ze mogen
deze lijst verven, beplakken met stickers, glitters
enz..

We gaan rond 12.00 eten. We
leggen een schoon kleed neer op
de tafel.
Daarop mogen de kinderen eerst

het beleg doen, daarna de boterham.
Met bestek eten ze zo ondersteboven hun boterham. Het wordt vast knoeien, maar wel erg
grappig..
‘Na het eten gaan we een schrijf quiz doen. Alle woorden moeten achterste voren worden
opgeschreven.
Daarna proberen we spiegelbeeld schrift met behulp van een spiegel.

Beweegkriebels
De kinderen mogen achterstevoren/ ondersteboven spelletjes doen buiten op het plein (bij
regen binnen). Bijvoorbeeld;
*achterstevoren lopen over het plein van pilon naar pilon,
* in treintje van kinderen lopen maar dan achterstevoren, handen op schouders elkaar
* tikkertje spelen, op handen en voeten gaan staan als je getikt bent en er is 1 verlosser
* Bal naar iemand achter je schoppen of gooien
* met stoepkrijt pijlen op het plein zetten, maar de kinderen gaan de speurtocht achterstevoren
lopen
Dinsdag 01-05
Dagactiviteit: Prinsessen/superhelden feest
Kom verkleed als jouw held of heldin. Maar ook als
prins of prinses ben je welkom op ons BSO feest.
Na het fruit kunnen we kiezen wat we willen
maken, een zwaard van zilververf, karton,
glitters en goud papier en een schild maken van
gekleurd karton, merkstift en verf. (Zie foto’s)

Of een spiegel van gekleurd karton,
aluminiumfolie en speciale “edelstenen” en een
toverstaf maken van sateprikkers, aluminiumfolie,
draad, gekleurde bollen en versieringen.(zie
foto’s)

Lunch; brood en beleg

Na de middag kan je een superhelden test
doen, als je deze doorstaan krijgen je een
superhelden diploma of je gaat op voor een
prinsessendiploma.
In de ruimte of op de gang gaat de juf
allemaal tape opplakken, de kinderen
mogen kruipend, springend, bukkend langs
en door de tape zonder de tape re raken..
Als echte superhelden door het parcours,
zo laten ze zien dat ze stoer zijn..
Ze mogen een parcours afleggen door
houten blokken (uit de schuur) van de ene
kant naar de andere kant te brengen, zo
kunnen ze laten zien dat ze sterk zijn.
Ze krijgen een theedoek voor hun ogen, ze
mogen laten zien dat ze dapper zijn door dingen te proeven
die de juf in hun mond doet zonder dat ze weten wat het is en het dus wel te proeven.

Om een prinsessen diploma te
verdienen;
Moet je geblindoekt, met lippenstift op,
proberen de kikker op zijn mond te

kussen;
Ook moet je proberen door en langs de tape te komen dat opgeplakt zit zonder het te raken
Daarna is er een knappe koppen en proef test.
Als ze alles hebben doorstaan, dan krijg je een prinsessen diploma.
Als je je diploma hebt gehaald dan mag je een eigen eierkoek versieren

Woensdag 2 Mei
Waterfeest

De kinderen mogen verkleed komen, als ze iets hebben in het thema of in iets wat ze zelf mooi
vinden.
Voor vandaag liggen er om tussendoor iets te doen kleurplaten klaar van zeemeerminnen;

Ook mogen de kinderen een zeemeermin maken van een wc rolletje en gekleurd papier;

Tijdens het waterfeest eten we ook iets uit het water. Naast de vis is er ook gewoon brood en
beleg.
Hieronder staan een aantal ideeën voor waterspelletjes, de juf gaan die dag zelf aankijken of dit
beter sochtends of smiddags uitkomt;
* snoepje in de teil; snoepje in een teiltje met water laten vallen, kind mag handen op zn rug
doen en met mond het snoepje eruit pakken.
* Flessenvoetbal; Aantal lege flessen vullen met water, ieder kind krijgt zn eigen fles..

Ze gaan voetballen en proberen elkaars fles om te schieten.
* de kinderen mogen gaan liggen op hun rug dicht naast elkaar, 1 kind houdt met zn voeten een
vochtige spons vast, hij geeft het met zn voeten door aan de de voeten van buurvrouw/buurman,
en zo het rijtje afgaan.
* ballonnen vullen met water, de kinderen mogen in een kring staan
en de ballon overgooien naar elkaar, spannend want bij wie klapt de
ballon?
* tikkertje met een vochtige spons; de tikker mag iemand raak
proberen te gooien met de spons, als iemand geraakt is, is diegene de
tikker en mag hij/zij de spons opnieuw nat maken en iemand raak
proberen te gooien.
* van pilon naar pilon met beker water laten lopen en aan de andere
kant in bak gooien, wie heeft er op het laatst het meeste water naar de
overkant gebracht?
Donderdag 3 Mei

Dagactiviteit : Discofeest
De kinderen mogen verkleed
in het thema Disco!!
We gaan fruitcoctails maken!
Ieder kind krijgt een mooi
(plastic) glas. Ze mogen het
vullen met de kleine stukjes
fruit die de juf heeft gesneden.
Ook zijn er leuke versieringen
om het glas op te leuken.
* De kinderen mogen hun
eigen slingers knutselen van
gekleurde servetten;

* De kinderen mogen ook een microfoon knutselen van een keukenrol, een wasbol,
aluminiumfolie en mooie versieringen;
Lunch;
De kinderen mogen poffertjes eten, als extra erbij.
Daarnaast brood en beleg.
Na het eten gaan we naar buiten.

Straks gaan we naar de disco, de kinderen mogen elkaar of zichzelf mooi maken, nagellak doen,
hun haren doen, evt sminchken, ze mogen foto’s maken van elkaar.
Vanaf 15.00 gaan we naar de “disco”, de lichten gaan uit, we zorgen voor discolampen..
De muziek gaat aan en dansen maar!!
De kinderen krijgen tussendoor wat drinken en zakje chips..
Tussendoor doen we spelletjes, o.a.
* stopdans
* een kind een dans voor laten doen en de kinderen het na
laten doen
* de juf doet allemaal danspasjes voor en de kinderen doen
het na.
* Stoelendans
* limbo dansen

Vrijdag 04-05

Dagactiviteit; Safarifeest
Je mag naar de BSO komen verkleed in het thema van Safari, dus als
wild dier bv..
De juf maakt s’ochtends krokodillen als fruit klaar, waar de
kinderen met zn allen van kunnen eten. De kinderen die willen
mogen meehelpen met het klaarmaken.
We gaan rond 10.00 naar faunapark
Flakkee.
Er zijn heel bijzondere dieren te zien!

Op het park kunnen we rustig alle
dieren bekijken, ook is er een speeltuin bij.
Rond 13.30 / 14.00 gaan we weer terug naar de bso.
Op de bso kunnen we lekker uitrusten en kiezen uit de volgende
activiteiten;
* Er liggen kleurplaten van Safari klaar
voor de kinderen
* Een knutsel om slingeraapjes te maken
* Jullie mogen van strijkkralen dieren maken.
Als tussendoortje komen er safari koekjes te liggen.

Veel plezier in de vakantie.
Het BSO team.

