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Proevember
Beste ouders en kinderen,

In dit overz icht kunt u z ien welke activiteiten we op de BSO hebben geplanned in de maand
november.

Elke week doen we een aantal verschillende activiteiten voor de kinderen van 4 en 5 jaar en voor
de kinderen van 6-12 jaar. In overleg mogen de kinderen van activiteit wisselen. Is een activiteit
erg goed verlopen of populair bij de kinderen, dan kan het z ijn dat dez e vaker wordt gedaan.

Wij streven ernaar elke maand verschillende soorten activiteiten aan te bieden: natuur, sport,
proefjes, uitstapjes… en elke maand staan dez e in het teken van een thema.

Elke week bieden we de kinderen ook een vrije middag aan waarop z e z elf met ideeen mogen
komen wat z e kunnen doen als knutsel, spelletje o.i.d.

THEMA VAN DE MAAND

Elke maand kiez en we een thema en in sommige maanden twee als er bijvoorbeeld
bijz onderheden z ijn. De maand november staat in het teken van PROEFJES EN EXPERIMENTEN!
Daarnaast z ullen we uiteraard ook enige aandacht besteden aan de aankomst van Sinterklaas.
Maar omdat dit ook in de klas en op TV enz ovoorts voorbijkomt, willen we de kinderen op de
BSO juist iets anders daarnaast aanbieden.

JUFFEN MET VERLOF

In de week van 7 t/m 11 november is juf Wanda met verlof en de weken van 14 t/m 25
november is juf Angelique met verlof. Eigen&Wijz er z orgt uiteraard voor prima vervanging in
dez e tijd en de themaʼs z ullen ook gewoon doorgaan.

Hee� u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via de Ouderapp.

Groetjes, juf Angelique en juf Wanda

(Alle activiteiten z ijn onder voorbehoud van weersomstandigheden, team-planning en andere
onvoorz iene z aken. Hierom hebben wij geen vaste planning gemaakt. We streven ernaar alle
activiteiten minstens 1 maal plaats te laten vinden, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd
lukt. Wij vragen hiervoor uw begrip)

IDEEEN-BOX
Vast onderdeel in de eerste week van elke maand! We vinden het belangrijk te weten wat de
kinderen leuk vinden om te doen. Dus gaan we met de kinderen die dat willen in overleg tijdens
de “Ideeën-box” om het thema van de volgende maand af te spreken en welke activiteiten daar
dan bij z ouden passen. Op dez e manier betrekken wij de kinderen ook bij het maken van dez e
planning.
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PROEFJES & EXPERIMENTEN
Buiten guur en koud? Dan binnen aan de slag met leuke en leerz ame proefjes. Al z ijn er vast ook
dingen buiten te doen!

Pompoenontplo�ing
Dez e pompoen laten we niet echt ontplo�en want dat z ou wel een gigantische
troep veroorz aken! We doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht veel op
een ontplo�ing....

Swingende roz ijnen
Soms kun je gewoon niet stil blijven staan en moet je even swingen. Dez e roz ijnen
denken er net z o over! Weet jij hoe het komt dat z e kunnen dansen?

Geheimschri�
We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik met onz ichtbare inkt
toch een leesbare tekst?

Drijven of z inken
Wat blij� er drijven en wat z inkt? Bij dit proefje maken we z elf een inschatting en
proberen we het vervolgens uit.

Onderwatervulkaan
Ontdek waar warmte naar toe gaat!

Aardappelpower
Een klein chemisch proefje om het e�ect van z etmeel te bestuderen. Best
verrassend om te z ien wat er gebeurd. Kijk je mee?

Barometer
Onder andere luchtdruk bepaalt het weer in een gebied. Met een barometer meet
je de luchtdruk. Wij gaan er z elf eentje maken. Vanaf nu kun jij het weer
voorspellen!

Humpie Dumpie ei-experiment
Misschien ken je het wel: het rijmpje over het eitje Humpie Dumpie die van een hek
viel en in stukken brak. We z ijn echte wetenschappers en gaan kijken wat er nodig
is om Humpie Dumpie niet te laten breken.

Hollandse kaas maken!
Meer Hollands dan kaas kan het bijna niet. Hoewel, Franse kaz en z ijn ook
wereldberoemd en erg lekker. We maken een eenvoudige variant. Lekker!

Weerstation van hout
Regent het of schijnt de z on? Op ons eigen weerstation kunnen we dat perfect
z ien! Is het touwtje nat? Dan regent het.
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Melkmysterie
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met melk heel veel geheimen kunt bewaren?

Vliegend theez akje
Met vuur kun je van alles laten vliegen: luchtballonnen, theez akjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met dit proefje kun je
veilig uitz oeken hoe dat werkt.

Mission fingerprints
Onderz oek de vingerafdrukken van je jez elf en je vrienden. Kun jij ontdekken van wie de vingerafdrukken z ijn?

Poppenkast spelen
De gordijnen gaan open! Wie z ie jij? Volg het verhaal dat in de poppenkast gespeeld wordt.

Acrobatiekspelletjes
Acrobaten z ijn cool! Dez e act draait voornamelijk om het in balans blijven. Oefen met z 'n allen en stel jez elf en elkaar op de
proef.

ACTIVITEITEN mbt SINTERKLAAS
Zie ginds komt de stoomboot, z ie jij hem al? Ja, het weer wordt weer een stukje kouder, de wind gaat wat harder waaien en dat betekent
dat Sinterklaas weer onderweg is naar Nederland. Een lekker sinter-hapje is dan wel lekker. Ook op de BSO gaan we hier aandacht aan
besteden, door de volgende activiteiten:

Sinter-smoothie
We maken iets lekkers, want dat hoort z o tijdens de sinterklaasperiode. Maar dit keer is het ook nog eens gez ond. Cool!
Daar worden we sterk van.

Piz z a-mijtertjes
Maak dit thuis maar eens na als lekker hartig hapje voor pakjesavond! Of als lunch... Jammie!

 


