
FloreoKids- BSO De Duikboot

Scrollen & Dollen - Level 2 (4 tot 6 jaar)
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende games
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

We willen u vragen de kinderen voor 9.00 te brengen op loca�e zodat ze mee kunnen doen
met het ac�viteiten programma. Bent u verhinderd graag even bellen. Op de woensdagen
zijn wij bij Loca�e de Schatzoekers.

Groetjes van het team BSO de Duikboot.

Maandag 26 juli
Drive-in movie car
Een film kijken in de openlucht is geweldig. In Hollywood noem je dat een drive-in
movie. We maken een eigen auto voor de drive-in movie!

Maak je eigen 3D-bril
Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar kun je
hem bekijken zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven!

Popcornballen
Een overheerlijke filmsnack is natuurlijk popcorn. We maken een lekkere varia�e op
"gewone popcorn. Eentje waarmee je iedereen kunt verrassen want dit wordt een
zoete trakta�e!

Dinsdag 27 juli
Uitstapje: Panbos of Leidsehoud
Vandaag gaan we opstap naar het bos.Trek je wandel schoenen maar aan. Een
prach�ge dag voor een mooie wandeling en avontuur.

Dierenwinkel speurtocht
Welke dieren vind jij allemaal in de dierenwinkel? We gaan op onderzoek uit.

Woensdag 28 juli
Vandaag is de opvang bij de schatzoekers!

Streepkunst met tape
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en je een waanzinnig mooi
kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken van afplaktape
creëren we de mooiste abstracte schilderijen.
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Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Bingo zomer
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de zomer.
Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Donderdag 29 juli
Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze
dat weer anders! Het is zeker weten al�jd weer smullen!

Cowboy goudzoekers
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de goudzoekers tegen de cowboys. Jullie
hebben maar één doel: zo veel mogelijk goud vinden! Welk team wordt de
winnaar?

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van wol en papier!
Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

Vrijdag 30 juli
TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin er vrolijk
gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.
Dans je mee?

Just dance
Klaar om te dansen? Vandaag gaan we swingen op just dance. Kijk goed naar de
danspasjes en doe ze na. Lets play the music!

 


