
 

Festival Fantasia
20 apr. t/m 04 mei
Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende draken, feeën of
monsters maar vooral op magie en fantasie? Dan kun je met de activiteiten die op het programma
staan helemaal uit de voeten! Zo kun je zelf een monster maken of smullen van een unicorn, speel
het spannende spel 'Wie is de trol?' of de te gekke edele-eenhoorn-estafette!
Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team

 

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg..! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur
in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een
heksendiploma.

Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich maar jij mag
je eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken.

Maandag 20 april

Dinsdag 21 april



 

 

Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de film. Lekker in de bioscoop een bak
popcorn op smullen. Nu maken we regenboog popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker
smaakt!

Regenboog ijsjes
Een creatieve en hele leuke manier om groentes en fruit te eten. Maak er een ijsje van!

Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier.

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!

Magisch feeënstof
We veranderen zout in magisch feeënstof. Voeg daar een toverstaf, wat glimmende steentjes of
kraaltjes en je eigen fantasie aan toe en je hebt een geweldige activiteit.

Woensdag 22 april

Donderdag 23 april



 

 

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt en
blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je krachten geeft. Lekker en
gezond, we maken 'm en het recept kun je mee naar huis nemen.

Superhelden Foto Challenge
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldhaftig door goede daden te doen waarbij
je, met een beetje fantasie, een echte superheld bent. Leg ze allemaal vast op de foto en verdien
zoveel mogelijk punten!

Het monster van Loch Ness is verstopt!
Het monster van Loch Ness: bijna niemand heeft hem ooit gezien. Wij spelen dat één iemand het
monster is, de rest probeert hem te vinden!

Vrijdag 24 april

Dinsdag 28 april



 

 

Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben ontwikkeld en laten je zien
hoe je brein je voor de gek houdt. We gaan verschillende optische illusies bekijken.

Zwemmende zeemeerminnen
Is het een vis? Is het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jou favoriete manier om een
zeemeermin te maken.

Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een mooie vin in te kleuren maakt
iedereen iets anders. Waar zwem jij straks naartoe?

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten: spellen die te maken hebben met
draken! Cool toch?!

3D-stoepkrijt
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten door elkaar en spuiten dit op de
grond. Wat voor 'puffy' kunstwerk maak jij?

Woensdag 29 april

Donderdag 30 april



 

 

Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!

Unicorn cupcake
Zoooo cute! Unicorn cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?

Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smootie. Met bananen, mango, frambozen en bosbessen
maken we deze smoothie.

Edele-eenhoorn-estafette
Spring op je stok-eenhoorntje en rijd de eenhoornrace, bewandel de draken-eier-loop en sluip om
de volle maan heen als een echte weerwolf! Dat wordt drakengaaf!

Joris en de draak
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?

Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen! Maak je eigen
monsterfamilie!

Vrijdag 1 mei


