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Eigen&Wijzer BSO WereldKidz Palet

Activiteiten BSO WereldKidz Palet
Wij organiseren allerlei gevarieerde en uitdagende (indoor & outdoor) activiteiten & workshops
voor de kinderen. Naast dit programma worden er ook nog andere spontane activiteiten
aangeboden. Er is natuurlijk altijd ruimte voor het vrije spel, z oals buitenspelen,
kleuren/tekenen, schilderen, bouwen, etc.

Maandag 7 november

Het Perfecte Plaatje
Lukt het jou om het perfecte plaatje te maken? We gaan op pad met onz e fotocamera's en
doen to�e opdrachten.
voor de kinderen uit de schoolgroepen 4 en hoger

Dinsdag 8 november

FIFA-toernooi
We spelen een FIFA-toernooi!
voor de kinderen uit de schoolgroepen 4 en hoger

Pokémon: Gotta catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! z ijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We volgen de Pokéballs,
Drowz ee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we
onderweg en hebben we het allemaal goed?
voor alle kinderen

Woensdag 9 november
Vandaag geen georganiseerde activiteiten maar ruimte voor vrije spel; buitenspelen, een boekje
lez  en, tekenen/kleuren, een leuk spelletje, een spontane andere activiteit... er is van alles
mogelijk!

Donderdag 10 november
* voor de kinderen uit de schoolgroepen 1 & 2: Vandaag geen georganiseerde activiteiten maar
ruimte voor vrije spel; buitenspelen, een boekje lez  en, tekenen/kleuren, een leuk spelletje, een
spontane andere activiteit... er is van alles mogelijk!

Afmaken Knikkerbanen
Bijna klaar! Heel hard aan gewerkt... alleen nog wat spijkers, tape vastmaken en punten op de
bakjes! We spelen meteen ook het spel en dan mag de knikkerbaan mee naar huis! Yes!
voor de kinderen uit de schoolgroepen 3 en hoger

Vrijdag 11 november
Vandaag geen georganiseerde activiteiten maar ruimte voor vrije spel; buitenspelen, een boekje
lez  en, tekenen/kleuren, een leuk spelletje, een spontane andere activiteit... er is van alles
mogelijk!
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Maandag 14 november

Sint & Piet Tekeningenwedstrijd BSO WereldKidz  Palet
Maak een mooie Sint & Piet Tekening en doe mee met de kleurwedstrijd bij BSO WereldKidz
Palet! Voor de meest originele en mooiste tekeningen z ijn er prijsjes (2 prijz en per categorie:
kinderen uit de schoolgroepen 1-2, 3-4-5 en 6-7). We doen dit jaar geen kleurplaat/lijntekening,
maar z elf tekenen op 1 leeg A4-papier, dus geef je creativiteit de vrije loop! Je kunt meedoen
vanaf maandag 14 november en de winnaars worden op maandag 5 december
bekendgemaakt! De tekeningen worden bij de BSO opgehangen, z odat iedereen er naar kan
kijken! Veel succes!
voor alle kinderen

Het BSO Sinterklaasjournaal
Kijken jullie ook elk jaar naar het Sinterklaasjournaal? Dez e keer maken wij onz e eigen versie van
dit gez ellige televisieprogramma. Welk nieuws hebben jullie te vertellen?
voor alle kinderen

Dinsdag 15 november

Het BSO Sinterklaasjournaal
Kijken jullie ook elk jaar naar het Sinterklaasjournaal? Dez e keer maken wij onz e eigen versie van
dit gez ellige televisieprogramma. Welk nieuws hebben jullie te vertellen?
voor alle kinderen

Voetbalshirts schilderen
Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete speler uit het Nederlands el�al na of bedenk een eigen
creatie. De naam van je favoriet en het rugnummer z et je achterop en je bent helemaal klaar
voor de wedstrijd!
voor de kinderen uit de schoolgroepen 4 en hoger

Woensdag 16 november
STUDIEDAG

Pepernoten bakken!
Natuurlijk! Ook dit jaar weer Pepernoten bakken bij de BSO! Maak je de perfecte pepernoten of
worden het allerlei gekke vormen? Eet smakelijk!
voor alle kinderen

Sinterklaaskwartet
Heb jij van "het paard" het hoofdstel? Of heb jij van "heerlijk avondje" chocolademelk? Er z itten
12 kwartetten in dit spel. Speel je een potje mee?

Foodvlogs
We pakken onz e cameraʼs erbij en kiez en een lekker recept uit. Terwijl we dit recept klaarmaken
filmen we dit: we maken een foodvlog. Ready, steady, go!
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Donderdag 17 november

Hup Holland Hup Hits
Hup Holland Hup! Laat de leeuw niet in z ijn hempie staan! Karaoke mee met de grootste voetbalhits en speel een 11-tal aan spelletjes!
voor alle kinderen van de schoolgroepen 3 en hoger

Het BSO Sinterklaasjournaal
Kijken jullie ook elk jaar naar het Sinterklaasjournaal? Dez e keer maken wij onz e eigen versie van dit gez ellige televisieprogramma. Welk
nieuws hebben jullie te vertellen?
voor alle kinderen

Vrijdag 18 november

Sinterklaasfilm
We kijken samen een gez ellige Sinterklaasfilm!
voor alle kinderen

Maandag 21 november

Pepernoten bakken!
Natuurlijk! Ook dit jaar weer Pepernoten bakken bij de BSO! Maak je de perfecte pepernoten of worden het allerlei gekke vormen? Eet
smakelijk!
voor alle kinderen

WK Voetbal: Nederland - Senegal
WK Voetbal: Nederland - Senegal, 17:00 uur

Dinsdag 22 november

Pepernoten bakken!
Natuurlijk! Ook dit jaar weer Pepernoten bakken bij de BSO! Maak je de perfecte pepernoten of worden het allerlei gekke vormen? Eet
smakelijk!
voor alle kinderen

Woensdag 23 november

Het BSO Sinterklaasjournaal
Kijken jullie ook elk jaar naar het Sinterklaasjournaal? Dez e keer maken wij onz e eigen versie van dit gez ellige televisieprogramma. Welk
nieuws hebben jullie te vertellen?
voor alle kinderen

Donderdag 24 november

Sinterklaasfilm
We kijken samen een gez ellige Sinterklaasfilm!
voor alle kinderen
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Pepernoten bakken!
Natuurlijk! Ook dit jaar weer Pepernoten bakken bij de BSO! Maak je de perfecte pepernoten of worden het allerlei gekke vormen? Eet
smakelijk!
voor alle kinderen

Vrijdag 25 november

Pepernoten bakken!
Natuurlijk! Ook dit jaar weer Pepernoten bakken bij de BSO! Maak je de perfecte pepernoten of worden het allerlei gekke vormen? Eet
smakelijk!
voor alle kinderen

WK Voetbal: Nederland - Ecuador
WK Voetbal: Nederland - Ecuador, 17:00 uur

Maandag 28 november

Sint & Piet-circuit!
Leuke Sint & Piet-activiteiten, z oals pepernotensjoelen, bingo, knutselen en een speurtochtje!
voor alle kinderen

Dinsdag 29 november

Sint & Piet-circuit!
Leuke Sint & Piet-activiteiten, z oals pepernotensjoelen, bingo, knutselen en een speurtochtje!
voor de kinderen uit de schoolgroepen 1-3

WK Voetbal: Nederland - Qatar
WK Voetbal: Nederland - Qatar, 16:00 uur

Pepernotenquiz
Juist of onjuist? Wat klopt er nu wel en wat klopt er nu niet als we het over Sinterklaas hebben? We strijden in twee teams tegen elkaar en
het gaat om het verz amelen van z oveel mogelijk pepernoten. Welk team wint?
voor de kinderen uit de schoolgroepen 4 en hoger

Woensdag 30 november

Sint & Piet-circuit!
Leuke Sint & Piet-activiteiten, z oals pepernotensjoelen, bingo, knutselen en een speurtochtje!
voor alle kinderen

Het programma voor de maand december volgt later!

 


