18 februari 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,
Vorige week zijn jullie weer op school begonnen. Hoe vonden jullie het om weer je
klasgenoten en juf/meester te zien? In de kinderopvang zijn de kinderdagverblijven
en peutergroepen ook weer open. Wij genieten enorm van deze kinderen. De BSO’s zijn nog
gesloten, dus wij moeten jullie helaas nog missen . Maar wij blijven aan jullie denken!! Daarom
hebben wij ook deze week een activiteitenbrief speciaal voor jullie gemaakt.
Hopelijk kunnen wij elkaar snel weer zien!!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Vanwege corona kunnen wij nog steeds geen uitstapjes maken, zoals
bijvoorbeeld kastelen bezoeken. Dus dan maken wij er zelf maar één!
Wat heb je nodig? Karton (bijvoorbeeld van dozen) en lege keukenrollen. Als
je geen keukenrollen heb, dan kan je kokers maken door karton op te rollen
en vast te plakken. Misschien heb je hulp nodig om het kasteel in elkaar te
zetten. Kijk naar het plaatje hiernaast of gebruik je eigen fantasie. Je kan het
kasteel daarna versieren.
Je hebt vast wel (lego)poppetjes die in het kasteel kunnen ‘wonen’.
Of maak je toch liever zelf kasteelheren en kasteelvrouwen? Maak van wc
rollen kasteelfiguren.
Voor inspiratie kijk naar de voorbeelden en ga aan de slag!!

Van een grote doos kan je ook een kasteel maken en verven in de kleur die jij mooi vindt. En natuurlijk
kan je ook een kasteel maken van blokken of lego.
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Als je een hele grote doos hebt kan je een kasteel maken waar je
zelf in kunt zitten en spelen! Leuk om daarbij plastic beker (in de
vorm van een wijnglas) te versieren. En koekjes te bakken in de
vorm van schilden. Dan maak je het ridderfeest helemaal compleet.

Maak een portret van een jonkvrouw of jonkheer, maar dan zonder gezicht. Dit snijd je uit. Maak het
zo groot dat je eigen gezicht erachter past en maak dan een foto. Verstuur die naar je vriendjes en
vergeet je opa en oma niet!

Schieten als een ridder. Doe een afgeknipte ballon op een blikje of bekertje
zonder bodem en bovenkant. Doe er nu een klein plastic balletje of plastic
dopje in. Trek aan het uiteinde van de ballon en laat los: je schiet het
balletje weg!

7 jaar en ouder
Veel ideeën die hierboven staan, kunnen ook voor deze leeftijd.
Maak een mooi fantasiekasteel!
En maak zelf poppetjes van bijvoorbeeld kroonkurken.

Vroeger waren veel jonkvrouwen aan het weven. Een echt geduldwerkje! Dit kan je zelf goed doen op
een stukje karton. Neem een stevig stuk karton en plak aan de bovenkant en onderkant een reepje
karton, iets van de kant af, zodat je hoogte verschil hebt. Maak gaatjes of inkepingen zowel boven de
bovenste rand en onder de onderste rand. Span dan draadjes van de
ene kant naar de andere kant. Zet de uiteinden vast. Pak nu een dikke
naald en draad en ga weven. Zie foto. Steeds op en neer. Of maak van
een stukje karton een ‘naald’. Om te weten hoe je dit moet doen kan je
een YouTube filmpje opzoeken. Je kunt ook zonder de reepjes karton
werken, zie hier een link: Weven op karton ( voor beginners) - YouTube
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Wat past er nog meer bij ridders en jonkvrouwen?
Een geldbuidel maken. Knip van vilt of van leer een cirkel met een doorsnee van
ongeveer 25 cm. Maak gaatjes in de rand, iets van de kant af. Daar heb je wel een
speciale gaatjestang voor nodig als je een buidel van leer maakt. Of maak sneetjes
in het leer. In vilt kan je ook voorzichtig kleine sneetjes knippen als gaatje.
Dan rijg je een stevig touw/koord door de gaatjes/sneetjes. Knoop de uiteinden aan
elkaar, zodat het koord er niet meer uit kan. Door aan de koordjes te trekken kan je
buidel open en dicht. Maak geldstukken van karton en doe daar alluminum
overheen.

Maak een katapult van ijsstokjes en elastiekjes. Kijk goed naar de foto
hoe je de katapult in elkaar zet. De plastic dop lijm je stevig vast.
Leg een pompom of een licht balletje in de dop. Door op het uiteinde
omlaag te drukken bij de dop en weer los te laten schiet je het
voorwerp weg! Uitgebreide uitleg op Katapult / THEMA'S EN
TECHNIEKEN | www.1001kwinkels.nl
Geen ijsstokjes in huis? Maak dan een soort katapult
van karton. In de volgende link staat hoe je dit kan
maken. (9) Pinterest
Maak er een wedstrijdje van, door kartonnen bekers omver de schieten.

Wil je zelf een ridder zijn? Maak dan een schild van karton. Je kunt deze versieren door te verven of
beplak het geheel met zilver ducktape.

Een paard van karton aan een stok is ook leuk om te maken (zie foto). Daarna kan je dan ringsteken
te paard. Hang hiervoor een hoepel op of maak een cirkel van buigzame takken of van een foambuis.
Nu moet je van een afstandje een tak of foambuis door de cirkel gooien. Maak het moeilijker om dit ‘te
paard’ te doen!

Bij mooi weer kun je de bovenstaande spelletjes natuurlijk lekker buiten doen.
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Extra info voor ouders en opvoeders
Moe geworden van al het spelen en knutselen? Luister wat liedjes of bekijk filmpjes over ridders. En
voorlezen kan natuurlijk altijd!
Op de site van kasteel Slot Loevestein zijn filmpjes om te bekijken. Maar ook kleurplaten, doolhof en
nog veel meer zijn hier te vinden. Link: Tips voor thuis - Slot Loevestein.
Voorlezen over ridders is altijd leuk. Voor kleuters is ‘Rikki de Ridder’ een leuk boek.
Ook te bekijken via de bib vertelt: Ridder Rikki ~ Guido Van Genechten - YouTube.
Leuke kleuterliedjes over ridders:
Ridder Martijn en ridder Koen
Ridder Martijn en ridder Koen - YouTube
Ridder Rik zang
Ridder Rik zang - YouTube
Ridder Tommie - Liedje – Sesamstraat
Ridder Tommie - Liedje - Sesamstraat - YouTube

Of lekker naar buiten met een ridder en prinsessen speurtocht.
Een speurtocht geeft de ridders en prinsessen even lekker de kans om buiten uit te razen. Een
speurtocht organiseren is helemaal niet moeilijk. Je kunt een simpele speurtocht houden die start met
een verhaal waarin de kinderen bijvoorbeeld een ridder moeten helpen die zijn zwaard nergens kan
vinden. De kinderen helpen met zoeken. Met krijt of draadjes wol kun je de route aangeven en de
kinderen kunnen tijdens de speurtocht spelletjes spelen die passen bij het thema. Aan het eind van de
route vinden de kinderen natuurlijk het vermiste zwaard weer terug.
Via de link Tips voor Speurtochten op je kinderfeestje (suuskinderfeestjes.nl) kun je een gratis
speurtocht tijdschrift downloaden. Voor nog meer inspiratie!
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