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Hallo allemaal
Als jullie deze BSO belevenis krijgen zijn we alweer aan
het laatste maandje van het
jaar bezig. Wat is het snel gegaan zeg! En wat hebben
we met elkaar al een hoop beleefd.  Voor deze week
hebben we ook veel leuke dingen verzonnen . Kijk dus
maar gauw of er iets voor je bij is.

Groetjes van het Pierewaaierteam

Maandag 4 december

sport je mee?
In de sportzaal op de Noorderhavenkade
worden er altijd leuke sporten gedaan. Wat
zouden we vanmiddag gaan doen? En wie
zou er deze keer les gaan geven?

knutselen met vilt
Vandaag gaan we knutselen met vilt.
Misschien maak je vast een leuke kerstster of
engel?

cd in de herhaling
Vorige week hebben we een cd gepimpt
maar dat liep
niet helemaal volgens plan omdat we niet de
goede verf hadden gebruikt. Vandaag doen
we het beter. Doe je mee?

sjoelen en darten
Vandaag gaan we een duo wedstrijdje
maken. We gaan eerst sjoelen en daarna
darten.

Dinsdag 5 december

Theaterpret
Alweer de derde les van theater. Ook zo
benieuwd wat jullie vandaag gaan leren?

Sinterklaas en zijn piet
Vanmiddag hebben we natuurlijk het heerlijk
middagje.
Met lekkers en spelletjes en knutselen. Oh
kom er eens kijken.

Woensdag 6 december

naar het park
Eerst gaan we lekker naar het park waar we
op zoek gaan naar kleine takjes. Daarna
maken we met vliegerpapier en takjes een
mooie kerstster
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Donderdag 7 december

knutselen met vilt
Vandaag gaan we knutselen met vilt.
Misschien maak je vast een leuke kerstster of
engel?

sport je mee?
In de sportzaal op de Noorderhavenkade
worden er altijd leuke sporten gedaan. Wat
zouden we vanmiddag gaan doen?

typisch tijdschriften
We gaan weer verder met ons tijdschrift af te
maken. Wat wordt het mooi he.

Ciao
Vanmiddag gaan we lekkere minipizza's
maken. Dat zal goed smaken.

Vrijdag 8 december

kerst
We gaan langzamerhand naar de kerst
toewerken.
Dus vanmiddag gaan we ook weer lekker
knutselen daarvoor.


