
 

Stralende sterren - kerstvakantie
23 dec. t/m 03 jan.
Hallo allemaal,

Overdag hebben we op aarde de zon en 's nachts is er de maan om licht te laten schijnen. Als het 's
avonds donker is zie je dat er ook heel veel sterren in het heelal zijn! Heb je ze wel eens geprobeerd
te tellen? Dat gaan wij namelijk wel doen bij het nieuwe thema 'Stralende Sterren'.
Naast de sterren in de lucht zijn er nog andere soorten sterren: filmsterren! Alles wat je met
sterren kunt bedenken zit in ons programma: we laten sterren stralen bij proefjes, acteren als
echte sterren en eten heerlijke sterhapjes!

Groetjes, het stralende team van de BSO 

 

Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je
op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!

"On Stage" deur versieren
Iedereen is bijzonder en iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is! Wij zetten onze deur wijd open
voor talent! Kom je ons helpen de deur zo mooi mogelijk te maken? We gaan hem zelf versieren.

Maandag



 

 

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Ster van tandenstokers
We breken tandenstokers en maken er dan een ster van zonder ze zelf in de vorm neer te leggen.
Hoe we dat doen zie je tijdens dit proefje!

Make over
Wij gaan ons zelf mooi maken voor kerst avond!

Dinsdag

Woensdag
Eerste kerstdag

Donderdag
Tweede kerstdag

Sterrenbeelden rijgen
Houd je van creatief bezig zijn? Deze activiteit is dan echt wat voor jou! We gaan namelijk de
sterrenbeelden met naald en draad aan elkaar naaien!

Vrijdag



 

 

Ik ga naar de maan
In plaats van het spel 'Ik ga op reis' veranderen we het spel in 'Ik ga naar de maan'. Dat is natuurlijk
veel leuker en spannender!

Maandag



 

 

Sterrenbeelden-lampje
We kunnen de sterren mee naar binnen nemen! Hoe? Nou, we doen ze gewoon in een potje. Het is
even een technisch klusje maar gelukkig erg leuk om te doen!

Wortelsterren bakken
We maken heerlijke sterren hapjes met wortels! Makkelijk om te maken én gezond!

De VIP bus
Gaan jullie mee op jacht naar Bekende Nederlanders? Stap in de VIP bus en zoek de BN'ers. Heb je
er 1 gevonden? Ga dan weer snel terug naar het station om de volgende te zoeken.

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken we de allerlekkerste sterrenkoekjes met
onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Make over 2
Wij gaan ons zelf mooi maken voor oud&nieuw!

Dinsdag

Woensdag
Nieuwjaarsdag

Donderdag



 

 

Sterrenbeeldenjacht
We gaan op sterrenbeeldenjacht! Omdat ze natuurlijk alleen te zien zijn als het donker is hebben
we er onze eigen varianten op gemaakt en is bij elk sterrenbeeld een opdracht te doen.

Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht stralende sterren zien. Maar hoe kan dat
eigenlijk? Zijn het eigenlijk kleine zonnetjes die 's nachts licht geven? Met dit experiment komen we
daar achter!

Startrekking dansen!
Dansen op buitenaardse muziek klinkt misschien erg apart maar het is superleuk! We maken
buitenaardse bewegingen om sterren te ontwijken en in het heelal te kunnen lopen. Doe je mee?

Vrijdag


