Ligt jouw talent bij bakken dan moet je vandaag echt aanwezig zijn. Wij gaan in
groepjes verschillende cup cakes bakken. Een jury gaat de cup cakes proeven en
beoordelen op hun ‘uiterlijk’ daarna kiezen zij een winnaar! Spannend!!!!

Ligt jouw talent op sport gebied, doe dan mee vandaag. We gaan allemaal sport
spelletjes doen. Zoals zaklopen, koekhappen, kleurenestafette enz.
Ben jij al bekent met de Hoela Hoep????? Vandaag gaan we het leren.
Doe je sportoutfit aan!

Vandaag gaan wij creatief aan de slag. Wij gaan een handpop maken en daarna
een optreden geven in de poppenkast. Ben je beter in verhalen vertellen of kan jij
goed voorlezen, dan krijg je natuurlijk ook een podium.
Vind je het fijner om te kijken dat mag natuurlijk ook

Heb je altijd al fotograaf willen worden?? Vandaag is je dag.
Je gaat met een groepje aan de hand van opdrachten foto’s maken.
Wie maakt de meeste foto’s en wie heeft het grootste talent????

Vandaag gaan we oefenen voor de talentenshow. Bedenk je eigen talent, wat kan
je goed of zou je willen leren. Na al dat oefenen gaan jullie in de middag je talent
aan elkaar laten zien.

Kwasten 5 en 6
BSO de Kunstenmakers
Robert ’t Hoffstraat 30
3059 PN Rotterdam
010-7508422

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma.
Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn (tenzij in het programma
anders wordt aangegeven) of om uw kind(eren) via de app af te melden voor 9.30
uur. Op deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma en op tijd de
deur uit voor uitstapjes.
Op maandag, dinsdag en donderdag openen en sluiten wij boven bij Kwasten 6.
Op woensdag en vrijdag openen en sluiten wij beneden bij Kwasten 1.
Groetjes,
Sijomara, Zaima, Mieke en Rika

