Prinsen en prinsessen met snelle wagens
08 aug. t/m 12 aug.

Snelle wagens vechten om de eerste plaats tijdens hun race.
Prinsen vechten met een draak om hun prinses voor zicht te winnen.
Deze week wordt er weer heel wat strijd gevoerd om de winst te
behalen.

Ben jij ook super snel en ga je voor de winst? Zorg dan dat je een
sportieve outfit aanhebt als je op de BSO komt. We maken er een
wervelende week van vol actie en plezier!

Maandag 8 augustus
De race kan beginnen!
Gezonde auto's
Vroemmmm... We maken verschillende auto's en eten ze daarna op.
Eet smakelijk!

Maak je eigen Cars-auto
"Ik ben snelheid" Dit zijn de woorden van Lightning Mc Queen
wanneer hij op het punt staat een race te rijden. Wij gaan vandaag
onze eigen snelle wagen maken!

Dinsdag 9 augustus
Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker

én

gezond! Dat wordt smullen!

Joris en de draak
In de Middeleeuwen leefden vele prinsessen die bevrijd werden
door hun prins. Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris
en de draak. Kruip jij in de huid van Sint Joris en weet jij de draak te
verslaan?

Woensdag 10 augustus
Wordt jij een stoere ridder of mooie prinses?
Prinsessenhoed
Een prinses is geen echte prinses zonder een prachtige
prinsessenhoed. Dus hokus, pokus, pilatus pas... ik wou dat ik een
prinsesje was!

Ridderhelm
Je bent pas klaar voor de strijd als je een goede ridderhelm hebt.
Wij maken stoere ridderhelmen voor echte ridders.

Donderdag 11 augustus
Bouw je eigen kasteel en bescherm je prinses!
Ridderkasteel
Heb je nog lege keukenrollen, wc-rollen of andere kokers in huis die
we mogen gebruiken? We gaan er namelijk een stoer kasteel mee
maken dus neem ze mee!

Heldenmoed
Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter in dit
leuke balspel.

Vrijdag 12 augustus
Hoe gaat jou verhaal?
Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en wat er
gebeurt. We schrijven of spelen ons verhaal. Een prinses in een
woestijn die een giftige appel eet? Of een tweehoofdig monster in
een donker bos die zijn geheugen kwijt is....?

Movie-time
Vanmiddag kijken we een snelle film van Cars, of kiezen jullie toch
voor een prinsessenfilm?

