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Scrollen en dollen Het Gebouw
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen & Dollen en Swipen
en Swingen.

Groetjes van de leidsters :D

Maandag
Lummelen 2.0
Ben jij de lummel? Maar wie nog meer? We spelen lummelen 2.0. Doe je
ook mee?!

Kei-lekkere kindercocktail
Normaal gesproken zijn cocktails voor volwassenen.. Maar deze niet! Wij
maken deze drankjes met ingrediënten zoals cranberry- en
granaatappelsap.

Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te
zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog horen?

Dinsdag
Gymmend een huis bouwen
Al gymmend een huis bouwen! We doen een bewegingsac�viteit die
helemaal in het teken van ons thema bouwen staat.

Fruitke�ng
Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar nou niet echt gezond.
Laten we eens een supergezonde snoepke�ng maken van fruit.

Woensdag
Tre�al
Welk team houdt de meeste spelers over en is tre�alkampioen?

Levend Snake
Dinsdag
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Har�ge poffertjes
We geven een hele andere twist aan poffertjes bakken. We maken namelijk
een variant zonder suiker.

Donderdag
 



FloreoKids- BSO Het Gebouw

Scrollen en dollen Het Gebouw
19 juli t/m 23 juli

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Lummelen 2.0
Ben jij de lummel? Maar wie nog meer? We spelen lummelen 2.0. Doe je
ook mee?!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combina�e tussen �kken en verstoppen! Hoe minder tellen
er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Vrijdag
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combina�e tussen �kken en verstoppen! Hoe minder tellen
er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

 


