1 april 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,
Dit weekend vieren wij Pasen. Vorige week hebben wij al een aantal ideeën
gegeven rondom Pasen. In deze activiteitenbrief geven wij jullie een aantal
activiteiten om een gezellige paasontbijt/brunch te maken. Zowel om te eten als om de paastafel te
versieren.
Veel plezier ermee en fijne paasdagen!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Wij gaan leuke dingen maken voor op de paastafel. Vraag hulp van een volwassenen
hierbij!
Eieren versieren. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Leuk om het eens op een
andere manier te doen dan stickers plakken. Doe in een bak scheerschuim en druppel er
verschillende gekleurde voedingskleurstof in. Met een stokje roer je er voorzichtig in. Nu
de hardgekookte eieren in het scheerschuim rollen. Leg ze op een stukje keukenrol te
drogen. Je krijgt zo mooie gekleurde eieren.
Een andere manier is om de gekookte eieren in een stukje keukenrol in te pakken.
Druppel op het papier de voedingskleurstof en laat drogen. Dan haal je het papier eraf
en heb je mooi gekleurde eieren.

Je kunt ook tekenen op je ei. Maak er een snuit van een konijn op. Vouw een
servet zoals hier op de foto staat om het ei, en je hebt voor iedereen een
paashaas op het bord!
Speciale broodjes bakken: paaskonijntjes.
Koop een pak om brooddeeg te maken. Maak kleine bolletjes/ovalen.
Knip nu met een schaar puntjes zodat dit de oren worden. Prik met een saté
prikker in het deeg om zo oogjes te maken. Bak de broodjes zoals op de
verpakking staat.
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Ook leuk om broodjes als paaskuikentjes te maken. Maak een bolletje voor het lijfje wat je dan een
beetje langwerpig drukt. Een kleiner rondje als hoofdje zet je erop. Maak oogjes van rozijntjes en een
snaveltje van een pijnboompitje.

Zandkoekjes bakken kan natuurlijk ook. Maak zandtaartdeeg en rol dit plat.
Steek er koekjes uit in een ei vorm. Je kunt hiervoor een wc rol gebruiken die
je in de vorm van een ei maakt. De koekjes bakken en eventueel versieren
met glazuur.
Om uit te delen; Omdat we niet met veel mensen bij elkaar kunnen komen, is
het leuk om iets te maken en dan uit te gaan delen aan bijvoorbeeld je opa en oma.
Bak meer broodjes zoals hierboven beschreven staat. Maak leuke konijnenzakken die je vult met een
broodje of met geverfde eieren. Chocolade eitjes mag natuurlijk ook.
Neem een papieren broodzak en knip bovenaan een driehoek eruit, zodat er oren ontstaan. Zie foto.
Teken aan de ene kant een snuit van een konijntje en plak aan de andere kant een wattenbolletje als
staartje. Vul nu je zakje met wat lekkers en bindt het dan dicht. Veel mensen zullen blij zijn met zo’n
leuke paasverrassing. Uitdelen maar!

Of versier een papieren bekertje als konijntje en vul dit met lekkere eitjes. Ook leuk om als cadeautje
te geven aan iemand anders.

7 jaar en ouder
Bovenstaande ideeën kunnen jullie natuurlijk ook doen.
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Enkele andere manieren om eieren te versieren. Met een cocktailprikker kan je bloemetjes maken op
een ei, een echt geduldwerkje. Of plak voorzichtig veertjes op een ei. Of maak kuikentjes van
uitgeblazen of hardgekookte eieren. Plak ze naast elkaar op een boomschuif en plak er wat mos of
stro bij.
Ga met ei-vaasjes en echte bloemen de paastafel versieren. Hiervoor heb je lege eieren nodig. Maak
voorzichtig de bovenkant van een rauw ei open en laat het leeglopen (lekker om hiermee een omelet
te bakken of een cake). Spoel nu het ei heel voorzichtig schoon van binnen. Doe dit met meerdere
eieren. Dit worden je ‘vaasjes’, dus maak het gat niet te groot. Zet nu deze eieren in een eierdoos of
op een bordje met wat mos. Vul de eitjes met water en kleine bloemetjes! Kijk maar eens buiten; er
groeien overal al madeliefjes. Deze kunnen heel leuk in de eitjes. Of koop kleine plantjes en vul heel
voorzichtig de eitjes hiermee. Maak dan het gat aan de bovenkant iets groter.

Kijk jij ook graag naar legomasters op TV? Wordt zelf een legomaster en maak een paasontwerp.
Maak een ei met kuiken van lego. Zie het voorbeeld. Gebruik je fantasie!

Wil je iets knutselen wat met het Bijbelse paasverhaal te maken heeft? Kijk dan op:
conservamome.com. Hier kan je een draaispinner uitprinten. Kleur het geheel en
plaats in het midden een splitpen. Door nu te draaien krijg je verschillende taferelen
van het paasverhaal te zien.
Met Pasen is het traditie om eieren te verstoppen en te zoeken. Dit kan zowel
binnen als buiten. Leuk om er iets extra’s van te maken. Dit moet je wel van te
voren maken (of doe dit samen met je ouders). Geef alle eieren een nummer. Bij
elk nummer hoort een vraag/opdracht. Verstop de eieren. Als je een ei vindt, moet
je de vraag beantwoorden (opschrijven op papier) of de opdracht uitvoeren. Het ei
laat je liggen zodat iedereen de kans krijgt om alle vragen/opdrachten te vinden en
te doen! Lukt het om alle eieren te vinden?
Je kan ook op alle eieren een letter schrijven. Iedereen krijgt een pen en papier en
gaat zoeken. Vertel hoeveel eieren er gezocht moeten worden. Wanneer je een ei vindt, schrijf je de
letter op. Het ei wel weer laten liggen. Als alle eieren gevonden zijn en dus alle letters, maak je van de
letters een woord of zin. Wie heeft het goed?
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Extra info voor ouders en opvoeders
Op zoek naar meer paasspelletjes om in deze dagen te doen? Kijk op 10 x De leukste paasspelletjes
met (echte) eieren voor het hele gezin (volgmama.nl) of om een paas speurtocht uit te zetten; Snelle
paasspeurtocht - MizFlurry
In de buurt:
Plaatselijke Passion Gouda.
Op Goede Vrijdag 2 april om 21:00 uur wordt The Passion Gouda uitgezonden via TV West. Dit keer
met het thema 'Dwars door alles heen'. Gemaakt door team de Sint Janskerk om het verhaal van
Jezus bij mensen thuis te brengen. De opnames worden gedaan op historische plekken in het
centrum van Gouda. De scènes worden bekrachtigd door moderne muziek, gespeeld door de Sint Jan
huisband o.l.v. Bente de Leede. Zij openen de uitzending met het nummer 'BrokEn' van Coldplay als
opening van een unieke setlist voor deze Passion.
Lekker wandelen?
In Reeuwijk is er een paasroute uitgezet. Lengte 2.3 km. Als je op de parkeerplaats van het restaurant
Reeuwijks hout ben en daar halverwege het Reeuwijks hout inloopt, staat er aan het begin een paal
met een map met de beschrijvingen in een plastic map. Hier kan je de route pakken en dan volgen en
steeds de vragen beantwoorden (hoeft uiteraard niet). Aan het einde (bij het restaurant) kan je de
oplossing in een brievenbus doen. Het kan ook met QR code. Kijk op senw-br.nl of insta senwbr of fb
/SenWBR
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