4 maart 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,

Nog niet zo lang geleden lag er sneeuw en konden wij
schaatsen, maar hebben jullie nu al goed naar buiten gekeken? De zon
schijnt vaker, er komen knopjes aan de planten, de vogels hoor je fluiten.…
De lente komt er aan!! Daar worden wij blij van!!
In deze activiteitenbrief staan ideeën om op verschillende manieren
sneeuwklokjes te maken. Haal de lente in huis!!
Veel plezier ermee en hopelijk tot snel (het duurt nu wel heeeeeeel lang ).
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Maak een sneeuwklokje van 3 strookjes papier, die even lang zijn. Vouw ze bol dubbel, dus niet met
een vouw. Zie foto. Plak deze dan schuin bij elkaar op een ondergrond zodat het een sneeuwklokje
wordt. Nu knip je nog een half rondje van groen papier uit en plak je dat op de stroken, als kopje van
de bloem. Plak of teken blaadjes en een steel erbij.

Je kunt ook eerst een achtergrond verven, denk aan een kartonnen bord of een kaasdoosje. Even
laten drogen en dan maak je daar een sneeuwklokje in. Door de strookjes aan een steel te plakken
dat niet helemaal tot het einde is vastgeplakt, ‘hangen’ de sneeuwklokjes echt.
Een andere achtergrond verven kan met waterverf. Met ‘nat in nat’ techniek.
Je hebt een stevig (aquarel) wit papier nodig. Maak je papier helemaal nat
met een kwast en water. Nu ga je met twee kleuren waterverf daarin verven.
Denk bijvoorbeeld aan geel en blauw. De kleuren gaan in elkaar overlopen.
Zo ontstaan er prachtige vormen. De ondergrond moet daarna eerst goed
droog zijn, voordat je verder kan.
Vouw van witte vierkantjes sneeuwklokjes. Zie de omschrijving hieronder.
Teken of verf met plakkaatverf stelen en bladeren en plak dan als laatste je
gevouwen sneeuwklokjes op.
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Omschrijving sneeuwklokjes vouwen:

Nog een andere leuke manier is om sneeuwklokjes te knippen uit wattenschijfjes en die op een
ondergrond te plakken. Dit kan natuurlijk ook op je geverfde achtergrond met ‘nat in nat’ techniek, als
je die maar eerst goed laat drogen.

7 jaar en ouder
Maak een mobile van sneeuwklokjes aan een mooie tak. Knip van wit papier bloemblaadjes en van
groen papier halve cirkels. Let op dat de verhoudingen bij elkaar passen. Rol de halve cirkel schuin op
en plak deze vast, er ontstaat een soort punthoedje. De witte bloemblaadjes plak je hierin. Knip van
groen een grote cirkel (trek de omtrek van een bord om) en knip deze dan als een spiraal naar binnen
uit. Zo ontstaat er een kronkel sliert. Onderaan plak je dan je sneeuwklokje vast. Maak er meerdere!

Een lichtje beplakken met sneeuwklokjes. Hiervoor heb je een recht doorzichtig glas nodig waar een
waxinelichtje in past. Vraag dit aan je papa of mama.
Teken op wit en
groen papier de
sneeuwklokjes
en de stelen en
blaadjes en knip
alles uit.
Helemaal leuk
als je het
sneeuwklokje uit
verschillende
lagen knipt en
opplakt, zodat je
een 3d effect
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krijgt. Plak dit aan de buitenkant rondom het glas. Verdeel het mooi. Als laatste plak
je een witte of groen strook onderaan als sneeuw of gras. Eventueel kan je
kunstsneeuw in je glas doen. En als laatste zet je een led waxinelichtje in je glas.
Heb je geen glas? Je kan dit ook doen met een toiletrol, alleen schijnt dit natuurlijk
niet door, maar staat wel leuk op tafel!
Heb je de smaak te pakken? Dan hier nog een heel precies werkje. Maak uit wit
karton rondjes waaruit je sneeuwklokjes snijdt (voorzichtig) of knipt met een heel
klein scherp schaartje (voorzichtig). Een dun draadje eraan en dan hang je het aan
een tak of voor je raam.
Op de volgende site vind je een uitgebreide werkbeschrijving (Duits) en zijn ook de sjablonen van
verschillende fasen sneeuwklokjes gratis te downloaden:
kugelig.com

Geen zin om sneeuwklokjes te knutselen, maar meer zin in actie? Dan is dit misschien iets voor jou.
Maak een vliegtuigje van een rietje en papier. Ga ermee naar buiten en vliegen maar!
Neem hiervoor papier en rol dit om een rietje. Plak dit vast als een kokertje. Dit is dus nu net iets
ruimer dan het rietje. Knip ‘vleugels’ uit papier en plak dit op het papieren kokertje. Het uiteinde van
het kokertje plak je nu dicht met plakband, je kunt er ook nog een papieren punt opplakken. Nu schuif
je het kokertje over je rietje en blazen maar!! Hoe ver komt jouw vliegtuig? Doe dit samen met je
broertje/ zusje/ vriendje of vriendinnetje en maak er een wedstrijdje van!

Extra info voor ouders en opvoeders
Foto speurtocht. Natuurlijk kan je ook met elkaar lekker naar buiten gaan en zoeken naar
sneeuwklokjes in tuinen of in de natuur. In de bermen bij de Reeuwijkse plassen staan er zeker. Maak
er een foto speurtocht van.
Voorbereiding:
Ga (zelf als ouder of met 1 kind erbij) wandelen en elke keer als je sneeuwklokjes (andere
bloembolletjes mogen natuurlijk ook) tegenkomt, maak je er een foto van.
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Hussel de foto’s en druk ze door elkaar af met een nummer erbij. Maak een beschrijving hoe de tocht
gaat.
Uitvoering:
Nu ga je opnieuw dezelfde wandeling doen met 1 of meer andere kinderen erbij. De kinderen moeten
naar aanleiding van de omschrijving de weg vinden én de bloemen ontdekken die op de foto’s staan
en op goede volgorde zetten.
Tip: in de natuur kan er van alles veranderen, dus laat er niet veel tijd zitten tussen de foto’s maken en
alles opzoeken. Maak bij de foto’s ook wat duidelijke herkenningspunten, anders wordt het te moeilijk.
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