
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en Dollen, Swipen en Swingen bij de
Brink
16 augustus t/m 20 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. 

Maandag 16 augustus
Jachtseizoen Boomhut
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je
achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten jullie samen de
ontsnapte boef op �jd in te sluiten?

Smileybal spel begane grond
We spelen tre�al, maar dan net even anders. Ondertussen probeer je
vrolijke smileys te verzamelen.

Pikachu potlood/pennendop van vilt maken bij de Flierefluiters
Om je potlood of pen op te leuken gaan we van vilt hem versieren

Waterige hints bij de Brink
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een
inktvis of een pinguïn na te doen! De andere kinderen proberen het te
raden en zo leren we de dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!

Dinsdag 17 augustus
Naar 't heerlijk recht begane grond
Trek goede wandelschoenen aan, want vandaag gaan wij op stap naar het
heerlijk recht, waar wij gaan lekker spelen en gaan picknicken.

Pokemon pon pon maken bij de flierefluiters
Misschien heb je weleens eerder een pon pon gemaakt met wol, maar heb
je dit weleens gedaan met een Pokemon ..?

Deegbiggetjes op de Brink
Biggetjes zien er superscha�g uit. Nu maken we ze na met bladerdeeg en
knakworst. Bere-lekkere biggetjes dus!

Levend Stratego bij de Boomhut
Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het wordt gespeeld
met twee par�jen van ongeveer gelijke groo�e (bijvoorbeeld: rood en
blauw). Het doel is om de "vlag" van de tegenpar�j te veroveren
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Woensdag 18 augustus
Picknick
Vandaag gaan wij heerlijk buiten picknicken. Hiervoor gaan we eerst
lekkere dingen maken om mee te nemen.

Minion mania
Minions zijn echt (te) gek! Ze praten een apart taaltje, zijn dol op bananen
en s�ekem vinden we ze allemaal super grappig. Het minion mania spel
staat helemaal in het teken van minions en dus ook een beetje raar doen:
wie voert deze gekke opdrachten uit?

Donderdag 19 augustus
Scheerschuim pret op de begane grond
Vandaag gaan wij experimenteren met scheerschuim. Laat je fantasie de
vrijeloop! Wat gaan speelgoeddieren in het scheerschuim doen?

Maak je eigen geweven mandje bij de flierefluiters
Heb jij ook spulletjes, die je nergens kwijt kan? Daar gaan wij vandaag wat
aan doen. We gaan ons eigen mandje weven en dat alleen maar met een
stukje wol en een papieren bordje. Leuk om te maken, en om je spullen er
in te bewaren.

Selfie challenge van de Brink, Boomhut
Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer MOET je ze maken
want je doet mee aan een coole selfie challenge! Welke groep lukt het om
als eerste of als beste de selfies te maken?

we gaan onze eigen fruitspies maken met chocolade en yoghurt dip met de
Brink
welk fruit vind jij lekker op je spies??? appel, banaan, aardbei. Tenslo�e nog
even dippen in chocolade of yoghurt. Daarna horen en natuurlijk ook nog
versieringen op, we maken er 1 groot feest van.
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Vrijdag 20 augustus
Toffe tropische vissen bij de gru�o's en vogelhuis
Tropische vissen hebben vaak prach�ge kleuren. Het clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje.
Gebruik kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis!

Bingo huisdieren 4-12 jaar
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema huisdieren. Spannend hoor!
Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen).
Die kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

 


