
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en dollen, Swipen en swingen bij de
Brink
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. 

wat een feest weer op de Brink, dus vergeet niet bij mooi weer je zwemkleding mee te
nemen.

Maandag 2 augustus
Pokéball pizza bij de Boomhut
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt
eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar degene die we gaan
maken wel!

Mini sur�oards bij de flierefluiters
Zo leuk om te maken: kleine drijvende sur�oards van foam. Maak een tof
ontwerp en laat jouw speelgoedfiguurtje surfen op het water!

Bingo feest bij de Gru�o's en het Vogelhuis
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema
feest. Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 3 augustus
Magisch Mariokartspel maken bij de Flierfluiters
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes
waar Mario overheen rijdt om de finish te halen: 3... 2... 1... START!

Nature Tie Dye Shirts bij de Boomhut
Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal en verf om
saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk stukje mode! Heb jij nog oude
wi�e kledingstukken thuis die je kunt gebruiken? Neem ze dan mee!

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!

Wie is welke baby? Gru�o's en Vogelhuis
Eerst waren ze kleine baby's en voor je het weet zijn het peuters! Lukt het
de kinderen om hun eigen babyfoto en elkaars babyfoto's te herkennen?
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Woensdag 4 augustus
Speeltuin
Vandaag gaan wij wandelen naar een speeltuin in de buurt. Trek je
schoenen aan waar je goed op kunt lopen en spelen?

Paw Patrol memory
Wie is er niet bekend met Paw Patrol? Wij spelen er een leuk memory spel
mee en trainen zo ook nog eens ons geheugen!

Donderdag 5 augustus
Maak een vishengel en gaat op stap met de flierefluiters
Maak van je eigen tak een vishengel! Boren, draad spannen en een dobber
vast ze�en. Daarna gaan we echt vissen met de vissen zoekkaart. Welke
vissen zi�en er bij jou in het water?

Foppen met foto's bij de Boomhut
Weet jij wat een op�sche illusie is? (moeilijk woord hè..) Het betekent
gezichtsbedrog! Iets wat je anders ziet dan het in werkelijkheid is. Wij gaan
dit fotograferen!

Minecra� hangers 4-12 jaar
Diverse coole figuren van Minecra� kun je namaken volgens de patronen
die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een coole hanger!

Super Sapjes maken bij de Gru�o's en het Vogelhuis
Met een super coole sapjesmaker maken we samen de lekkerste, mooiste
en gekste sapjes. Welk groente en fruit wil jij in je super sapje?

Vrijdag 6 augustus
Onze eigen 3D-bril maken bij de Gru�o's en het Vogelhuis
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!

Poke ball cupcakes maken
Poke balls zijn niet alleen heel erg leuk om mee te spelen, maar ook heel
erg lekker om te eten. Bak jij mee?

 


