
FloreoKids- BSO De Duikboot

Swipen & Swingen - Level 3 (7 - 12 jaar)
02 augustus t/m 06 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 2 augustus
Spijkerhart
Een houten plankje, wat spijkers en draad. Meer heb je eigenlijk niet nodig
voor een mooi werkje waarmee je iemand van wie je houdt kunt verrassen!

Timmer maar raak!
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Een dier, robot of misschien
heb je zelf een goed idee? Timmeren maar!

Handle�eren op hout
Ken je de term 'handle�eren'? Hierbij maak je zelf teksten met een
speciale pen, meestal op papier of karton. Deze keer gaan we handle�eren
op hout!

Dinsdag 3 augustus
Uitstapje: Archeon
Vandaag gaan we op stap naar het Archeon. Het is een openluchtmuseum
over de geschiedenis van onder andere de Romeinen en de middeleeuwen.
Klaar om te schieten met pijl en boog?

Woensdag 4 augustus
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk wi�e s�ppen uit het
doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk s�ppen en
win het spel!
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Maak een boerderij!
Loeiende koeien, kakelende kippen, knorrende varkens en blaffende
hondjes. Neem allemaal je favoriete knuffeldier mee en samen veranderen
we onze groep in een echte boerderij.

Achter het net vissen
Vis de plas�c dieren uit de oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor
de milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net vist!

Donderdag 5 augustus
Goochelaar voorstelling
Vandaag komt een echte goochelaar op bezoek. Zijn jullie klaar voor een
magische voorstelling. Leer achteraf nog wat trucjes voor thuis en laat je
ouders geloven in echte magie....

Unicorn cupcake
Zoooo cute! Unicorn cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?

Magische kunst kubus
Blijf draaien met de blokken en steeds verschijnt er weer een nieuw
kunstwerk! Het is echt heel veel werk om dit te maken dus het hoe� niet in
1 keer af.

Magische magneten
Wat blij� plakken en wat niet? We gaan op onderzoek uit en ontdekken alles
over aantrekken en afstoten van magneten.

Vrijdag 6 augustus
Zoek je zot in de sloot!
Wat lee� er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen! We maken
een ontdekkingstocht waarbij we met onze zoekkaart van alles te weten
komen over waterdiertjes.

Rubberboot varen
Vandaag gaan we te water met onze rubberboot op de sloot. Peddelen
maar en geniet van het mooie uitzicht.

Viss�cks
Hmmmm heerlijke genieten voor bij de lunch.

 


