FloreoKids- BSO Het Buitenhof

Verbinding
25 april t/m 06 mei

Hebben jullie ook zin in de meivakan e?? De meivakan e word een te gekke, leuke, en
vooral een gezellige vakan e. We hebben verschillende ac viteiten bedacht. Dinsdag 26
April is een super speciale dag. De vrijbuiters en de schatzoekers komen bij ons op bezoek.
We vieren met elkaar een fes val. Hoe leuk en te gek is dit. Samen verbinden we de loca es
van Floreokids.
Ben je iemand die goed kan samenwerken en ben je ondernemend? Dan komt jou hulp goed
van pas. Tijdens de proe es dag laten we de vulkaan uitbarsten.
Kortom 2 te gekke weken!
Groetjes van ons allemaal.

Maandag
Maak je eigen vogelhanger.

Vind je het ook leuk om verschillende soorten vogelhangers te maken? Dit
is je kans. Hoe gekker hoe leuker!
Maak het plein vrolijk en gezellig.

Vind jij ook dat het plein meer kleur nodig hee ? Hier gaan wij met zijn
alle voor zorgen. Neem een gezellig plantje mee en kies een mooi plekje
op het plein om deze neer te ze en.

Dinsdag
Buitenhof fes val.

Deze dag bestaat uit te gekke spelletjes, stoere wedstrijden, een mooie
ta oo, extra veel popcorn, een te gekke lucht kasteel en tot slot een
leuke voorstelling door de kinderen.

Donderdag
Donderdag = Proe es dag.

Vandaag gaan we te gekke, leuke, spannende en vieze proe es doen.
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Vrijdag
Diertjes kijken bij de kinderboerderij.

Vandaag gaan we op avontuur met de bakﬁets. We gaan naar de
kinderboerderij in de Merenwijk. We nemen kleedjes mee en gaan daar
gezellig picknicken in het bos. Doen jullie oude kleding aan?!

Maandag
Verrekijkers maken

vandaag gaan we een eigen verrekijker maken. Ontwerp je eigen
verrekijker hoe gekker hoe leuker.
Bowlen

Wie gooit er de meeste strikes en wie word de ster van Het Buitenhof.

Dinsdag
Maak je eigen vergrootglas

creëer je eigen vergrootglas. Je mag het groot of klein maken. Het is
jouw feestje.
Ontdekkings tocht

We gaan op ontdekkings tocht. We nemen onze zelfgemaakte
vergrootglas mee en ontdekken wat er allemaal te zien is.

Donderdag
Buitenhof Challenge race

Er worden verschillende spelletjes voorbereid, samenwerking en plezier
hebben is hierbij het belangrijkst! In duo’s gaan we de strijd aan, zowel
binnen als buiten staan er verschillende opdrachten klaar. Wie o wie gaat
de strijd aan!!!

Vrijdag
Trixs

Een super groot trampolinepark waar je met je vrienden en vriendinnen
helemaal los kan gaan! Jump je mee? Tijdens Free Jumping kun je de
mooiste trucjes laten zien op de trampoline of gewoon lekker in het rond
springen.
Maak je eigen Wrap

Kies je voor Paprika`s of ben je liever iemand die van kip houd. Alles mag
vandaag. Creeer je eigen Wrap.

