
FloreoKids- BSO De Duikboot

Scrollen & Dollen - Level 4 (4 tot 6 jaar)
09 augustus t/m 13 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende spellen
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 9 augustus
Balanceer acts
Balanceren is best moeilijk! De balanceer-act hoort een beetje bij
acroba�ek, maar is toch net een beetje anders. Dit kun je namelijk ook in je
eentje doen!

Circusgym
Een circusgymles gebaseerd op houdingen uit de yoga. Wat dacht je van de
ballon, de acrobaat en de clown. Spelenderwijs gaan we proberen ons
evenwicht te bewaren, sterker te worden en ons te concentreren.

Acroba�ekspelletjes
Acrobaten zijn cool! Deze act draait voornamelijk om het in balans blijven.
Oefen met z'n allen en stel jezelf en elkaar op de proef.

Dinsdag 10 augustus
Uitstapje: Natuurspeeltuin
Vandaag gaan we er op uit naar de natuurspeeltuin. Rennen, spelen met
water en natuurlijke een heerlijke picknick tussendoor.

Woensdag 11 augustus
Vandaag is de opvang bij de Schatzoekers!

Scheerschuim ba�le
We houden een heus gevecht met scheerschuim: dat wordt lachen!
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Zoutkristallen maken
Dit proe�e kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen maken!
Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het resultaat wordt
verbluffend!

Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?

Donderdag 12 augustus
Uitstapje: Strand Katwijk
Vandaag gaan we naar het strand. Zee, water, schelpen zoeken en een
zandkasteel bouwen.

Vrijdag 13 augustus
Spelletjes dag
Neem vandaag wat speelgoed mee van thuis om gezellig met je vrienden
en vriendinnen te spelen. Maak de juf in met jullie favorieten spel!

Spelletjesrad
Weet je even niet waar je zin in hebt? Geef een draai aan dit rad en speel
het spel!

 


