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Wat maak je menu? Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes, Stekelbaarsjes
Hallo allemaal,
Ben jij een echte chef-kok? Dan kun je tijdens dit programma je helemaal
uitleven! We maken de lekkerste gerechten! Dit programma gaat niet alleen
maar over koken maar ook over pranks: je kent er vast wel een paar! En voor als
je niet weet wat pranks zijn: hilarische grappen! Wij maken ze allemaal
rondom eten! Ben jij ook niet vies van een grapje?
Kickergroetjes team BSO het Lint

Maandag 24 februari 2020
Pimp je koksmuts
Als echte masterchef kan een koksmuts natuurlijk niet ontbreken.
Versier hem zo, zodat iedereen kan zien dat deze van jou is!

Koken met de Natuur
Vandaag gaan we op pad naar het park! Komen we hier planten,
bomen en struiken tegen waarvan we de vruchten kunnen eten? Bij
de BSO gaan we een seizoenshapje kokkerellen.
Gonny Jungst komt vandaag een workshop geven. 10.00 uur tot
12.00 uur 13:00 uur tot 15:00 uur 15:00 uur tot 17:00 uur

Dinsdag 25 februari 2020
Kunstige keukenkunst
Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Op de
BSO gaan we er mee verven! Een leuke manier om meer te leren over
keukengerei.
Foodcamp
Bewegen en gezond eten is HOT. We gaan naar buiten, spelen de
spellen en smullen van de gezonde snacks!

Woensdag 26 februari 2020
Eetbare natuur
De natuur geeft ons de allerlekkerste geuren, kleuren en smaken. Eten
uit de natuur is lekker, leuk en leerzaam! We gaan buiten op zoek naar
ingrediënten in de natuur en maken daar de meest heerlijke
gerechten van!
Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen? Doe mee
met het fruitmandspel!
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Fruitwater maken
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd hetzelfde. Wil je eens een gezonde andere smaak
proberen? Wij hebben leuke recepten!

Donderdag 27 februari 2020
Heel Holland prakt
Stamppot is typisch Nederlands. Heb jij het al eens gemaakt? Eerst alles koken, lekker even stampen en
smullen maar!
De fopfabriek
Een broccoli lolly? Of schuurspons taartjes? Houd iedereen voor de gek met deze coole pranks! Creatief
en lachen maar!

Vrijdag 28 februari 2020
De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij mogen meehelpen en speuren naar alle
fruitbewoners, zullen we ze vinden?
Hap hartjes
Hmm we maken lekkere hartjes om op te eten. Dus koksmutsen op en bakken maar!

 


