
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en Dollen, Swipen en Swingen bij de
Brink
23 augustus t/m 27 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. 

Zo vliegen de zes weken van de zomervakan�e voorbij, maar we hebben nog een week vol
leuke ac�viteiten op de planning staan, kom jij ook….?…

Maandag 23 augustus
Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Help je mee je eigen dieren van zoutdeeg te maken?

Ma�llopark begane grond
Trek goede wandelschoenen aan, want wij gaan weer lekker opstap.
Vandaag gaan wij naar het Ma�llopark waar wij op onderzoek uitgaan.

Poke bal vouwen bij de Flierefluiters
Vouw je eigen poke ball van papier

Sporten bij De Does, Boomhut en Flierefluiters
Vandaag gaan we sporten bij de Does, dus neem je sportkleren en -
schoenen mee!

Dinsdag 24 augustus
Unboxing challenge bij de Boomhut
Kijk jij wel eens naar unboxing video's op YouTube of andere kanalen? Deze
keer zijn wij aan de beurt! Wat zit er bij jou verstopt?! Vertel het �jdens de
unboxing challenge!

Schoolplein KJS school begane grond
Vandaag gaan wij spelen op het schoolplein van de KJS school.

BigFoot card race bij de flierefluiters
Rennen en lopen kunnen we allemaal, maar kan je dit ook met BigFoot
schoenen aan ????

Drumtas�c 4-12 jaar
Neem je sportkleren mee, want we hebben vandaag een workshop
Drumtas�c. Muziek, ritme, dansen en bewegen. Doe jij ook mee????
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Woensdag 25 augustus
Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portre�en maken. Maak zelfs
kleding of haar voor je ontworpen poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

Minecra� proe�escircuit
Speel jij wel eens Minecra�? Of weet je wat dit is? Wij spelen deze game
deze keer offline �jdens het doen van allerlei toffe proe�es.

Donderdag 26 augustus
Pokémon pompons 4-12 jaar
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van wol en
papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

Speelgoed vissen begane grond
Vandaag gaan wij vissen, niet gewoon vissen, nee wij gaan speelgoed
vissen, zal het jullie lukken?

DIY : Bulbausar plantenbak maken bij de Flierefluiters
Vanuit een plas�c flesje kan je niet alleen uit drinken, maar je kan er ook
wat mee gaan knutselen. Dat gaan we dus vandaag doen. We maken van
een plas�c fles een plantenbak van Bulbausar. Zo zorgen we ervoor dat we
de flessen recylcen, en meer groen in ons huis of tuin terecht komt!

Fortnite Danceba�les Boomhut
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games spelen waarbij het
draait om het uitbeelden van de emotes. Wie verdient de meeste V-Bucks?
Ba�le mee!

Vrijdag 27 augustus
Animal Go! bij de Flierefluiters en Boomhut
We spelen een variant op Pokémon Go! We gaan op zoek naar verschillende
dieren. Vang ze door een foto van hen te maken en maak er een jungle dier
van!

Eetbare pinguïns 4-12 jaar
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf
pinguïns kunt maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

Dieren beplakken bij het vogelhuis en gru�o's
We maken mooie kunstwerken van dieren van allerlei materialen. Zaadjes,
erwten of mais: plakken maar!

 


