25 maart 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,
Dit weekend wordt de klok verzet. Dat betekent lente! En over een week is het
alweer Pasen. Daarom in deze activiteitenbrief een aantal activiteiten rondom lente
en Pasen. Volgende week nog meer.
Wij hebben activiteiten om het binnen extra gezellig te maken of om lekker buiten bezig te zijn. Wij
hopen dat jullie het leuk vinden. En weet je dat je altijd op de facebookpagina van Quadrant kan laten
zien wat jullie hebben gemaakt en/of gedaan?
Veel plezier ermee!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Versieringen voor in paastakken. Rijg op een ijzerdraadje
strijkkralen. Of stukjes die je van gekleurde rietjes hebt geknipt.
Bind het ijzerdraadje bij elkaar en buig het in een eivorm of cirkel.
Maak er eventueel nog een strik aan zodat je het ei kan ophangen.
Plak er een pluchen kuikentje in.

Van gekleurd papier maak je kuikentjes en vogeltjes. Knip of
prik hiervoor rondjes uit. Plak veertjes, vleugels en ogen en
een snavel erop. Met een draadje kan het in de paastak
hangen.

Voor deze activiteit heb je zoutdeeg nodig. Zie het recept op de afbeelding
hiernaast. Maak vervolgens het deeg plat met een deegroller. Druk met een
vormpje een eivorm uit, of ‘snijd’ een eivorm uit. Maak een gaatje bovenin
met een saté prikker. Leg alles op een bakplaat met bakpapier en dan
bakken in de oven. Als alles is afgekoeld kun je de eieren op allerlei
manieren versieren.
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Lenteschaapjes voor in de paastakken. Maak van karton een
cirkel. Trek daarvoor bijvoorbeeld een schoteltje om. De
binnenkant knip je ook uit (misschien heb je daar hulp bij
nodig!). Maak pootjes van papier en plak het op.
Omwikkel alles met wol. Maak een lus aan de bovenkant om
het schaapje mee op te hangen. Plak als laatste de kop van het
schaapje op de omwikkelde cirkel.

Wiebelkuiken. Vouw een
papierenbordje dubbel.
Maak knippunten in de vouw zodat het op een eierschaal lijkt.
Let op: aan beide uiteinde niet knippen, zodat alles nog aan
elkaar blijft. Maak nu van gekleurd papier een kuikentje, wat erin
past. Plak het vast. Door op de zijkant van je bordje (ei) te
drukken gaat het geheel schommelen. Leuk voor op de
paastafel volgende week.

Van een toiletrol kan je ook een kuikentje te maken. Vouw de rol boven een beetje dubbel en knip het
halfrond af. Maak vleugeltjes, veertjes en een snavel van karton en niet dit vast. Dan ga je het geheel
verven. Maak er eventueel nog een nestje bij van papier.

Zie voor spelletjes ook bij de leeftijd hieronder.

7 jaar en ouder
Bloemen maken om in de lentesfeer te komen. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Een
voorbeeld is bloemen maken van eierdozen. Wat heb je nodig? Eierdozen, verf en rietjes of
pijpenragers als steel. Eventueel knopen of pompoms als hart van de bloem.
.
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Een geduldwerkje: maak een kuikentje van wol. Op de foto zie je hoe je een pompom zelf kan maken.
Of kijk nog even op internet naar filmpjes hoe je dit moet doen. Maak een grote voor het lijfje en een
iets kleinere voor het kopje. Naai die aan elkaar en plak er een snaveltje van rood vilt op. Je kunt
pootjes maken van pijpenragers.
Een eenvoudiger kuikentje kan ook. Dan maak je een kuikentje van één pompom met pootjes van vilt.
Zie foto.

Even bewegen. Spelletjes met paaseitjes. Maak een doolhof in een groot deksel door rietjes in een
parcours te plakken. Het kan ook in een deksel van een schoenendoos. In plaats van dit spel met een
balletje te spelen, doe je dit nu met een paaseitjes. Als je de uitgang kunt vinden dan mag je het
paaseitje opeten!
Een extra uitdaging is om dit met een grote doos te doen en dan met meerdere kinderen tegelijk. Dit
betekent goed samenwerken! Je kunt dit ook maken van lego op een grote legoplaat.

Een andere manier is om toiletrollen in een doos te plakken. Elke rol geef je een
andere kleur. Die kleuren plak je ook op aparte kaartjes. Nu rollen door de
toiletrollen met een paasei. Je kunt nu een speciaal parcours afspreken door de
kaartjes op een bepaalde volgorde te leggen. Zet een eierwekker of timer neer.
Lukt het binnen de tijd? Die krijgt het ei! Zo maak je steeds een ander parcours
door de kaartjes op een andere volgorde te leggen. De kleuren die ontbreken, daar
mag je niet doorheen rollen!
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Maak een parcours op een papieren bord. Leuk om dit met meerdere
kinderen te doen, zodat er samen tegen elkaar gespeeld kan worden. Wie
kan een chocolade eitje het snelst bij de finish brengen?

Extra info voor ouders en opvoeders
Naar buiten gaan is altijd gezond. Alleen zijn kinderen niet altijd gemotiveerd om te gaan wandelen.
Leuk om daarom van te voren een aantal opdrachten te geven, zoals het verzamelen van takken,
blaadjes, wilde bloemen enz. Neem een tas mee, waar alles in verzameld kan worden.
Ga daarna met de vondsten iets maken. Zie hier wat voorbeelden om konijnen te maken van takken,
of van blaadjes. Tip: De blaadjes even tussen wat kranten laten drogen voordat je ze opplakt.
Verwerk kleine bloemetjes in eieren van zoutdeeg of zelf hardende klei voor in de paasboom.

Of maak een scharrelkist. Laat de kinderen eerst een eierdoos beschilderen. Elk vakje krijgt een
andere kleur. Nu naar buiten en laat ze de eierdoos vullen met allerlei dingen die ze tegenkomen;
kleur bij kleur. Ga daarna nog een stapje verder en laat de kinderen benoemen wat ze verzameld
hebben, of laat ze het opschrijven.
Voor nog meer leuke buiten ideen ga naar de
website:
De Speurzoekers – Laat jong en oud de natuur
beleven
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