Rond de wereld in 5 dagen
Maandag

Europa
Koken: We gaan Paella maken. Dit Spaanse gerecht is wereldberoemd en is een
aanrader voor iedereen die vis en rijst heerlijk vindt. Wij hebben een eigen recept van
deze klassieker en maken een BSO style Paella.
Knutselen: Vandaag gaan we een Venetiaans masker maken. Deze maskers worden
al sinds de 13e eeuw gemaakt en mede daarom is Venetië bekend geworden. Altijd al
een mooi masker willen maken, vandaag is je kans.
Spel en plezier: Ik hou van Holland, wie kent het niet? Wij gaan vandaag ik hou van
Holland spelen. We maken leuke teams en gaan knotsgekke opdrachten doen! Doe je
mee?

Dinsdag

Azië
Koken: We gaan vandaag sushi maken. Met deze Japanse lekkernij zijn we een hele
dag in de weer, maar het is wel erg leuk en lekker om te maken. We maken sushi
weer op onze eigen BSO wijze zodat er voor iedereen wel een lekkere hapje bij zit.
Knutselen: In Azië wordt veel rijst gegeten. De mensen eten dit uit rijstkommetjes, en
die gaan wij vandaag maken. We maken een rijstkommetje van zoutdeeg en
beschilderen en versieren hem als het hard is geworden.
Spel en plezier: We gaan vandaag veel spellen in de gymzaal spelen. Denk hierbij aan
(sumo) worstelen, de Chinese muur en tafeltennis.

Woensdag

Zuid Amerika
Koken: Vandaag gaan we heerlijke Empanadas maken. Dit is een bladerdeeg hapje
met gehakt en typische Zuid Amerikaanse kruiden. Heerlijk als lunchgerecht.
Knutselen: De indianen maakten vroeger dromenvangers om “kwade” dromen op te
vangen en ervoor te zorgen dat je alleen maar fijne dromen had. Wij gaan vandaag
een dromenvanger maken, zodat jullie ‘s nacht heerlijk over de BSO kunnen
dromen….
Spel en plezier: We gaan vandaag een speurtocht lopen. De indianen waren erg
goede sporenzoekers. Ze konden dieren en mensen vinden door de achtergelaten
sporen te volgen. Wij doen het iets makkelijker, maar minstens zo leuk, met een
speurtocht!

Donderdag

Afrika
Koken: We gaan een heerlijke couscous salade maken met gerookte kip en
geroosterde groenten. Dit klinkt niet alleen heerlijk maar is ook nog eens super leuk
om te maken.
Knutselen: Afrika is natuurlijk heel beroemd om de Big five die er in de jungle
rondlopen. Wij gaan vandaag de Big five knutselen, welk dier vindt jij het engste?
Spel en plezier: Als wij aan Afrika denken, denken we aan apen. We gaan vandaag
apenkooi spelen in de gymzaal!

Vrijdag

Noord Amerika
Koken: Op het menu van vandaag staan: Nacho’s. Deze heerlijke tortilla chips zijn op
vele leuke en lekkere manieren te bereiden. Natuurlijk gaan wij ze op eigen BSO
wijze klaar maken.
Knutselen: We gaan onze eigen pinata maken. De pinata wordt veel op feestjes
opgehangen om vervolgens met een blinddoek kapot geslagen te worden. Meestal zit
er een heerlijk vulling in, dat is zeker de moeite waard…
Spel en plezier: We gaan het leven van een cowboy ervaren vandaag, spannend!!!

