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Rocking Robots
18 oktober t/m 22 oktober

Bliep-bliep-prrrt! (hallo allemaal),

Laad je ba�erij voldoende op en duik in de ijzersterke wereld van de technologie. In het
programma ‘Rocking Robots’ zijn robots onze vrienden en zien we ze dagelijks om ons heen.
Klaar voor een ‘staaltje’ logica robo�ca?!

Duik de natuur in en maak zelf de meest coole Bladerbots, of help Robot Rocky bij het
zoeken van zijn familie �jdens een spannende speurtocht. Leer bewegen als een robot
�jdens de Robot Moves en eet iets te geks na het maken van Robot Snacks!

Wij wensen jullie veel robot-fun �jdens deze toffe, technische week.

Groetjes van Esther, Tamara en Lisa

Maandag 18 oktober
Homemade pizza 4-7 jaar
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan
bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu
helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Zwemmen 8+
Vandaag gaan we met de oudste kinderen vanaf 8 jaar zwemmen. Neem je
zwemspullen mee!!

Pyjama-party!! 4 - 7 jaar
Nu de oudste weggaan hebben de jongere de hele dag lekker voor zichzelf.
Kom in je lekkerste pyjama en neem je knuffel mee vandaag gaan we
chillen!! We maken zelf een bioscoop en gaan film kijken onder het genot
van een sapje en heel veel popcorn.

Dinsdag 19 oktober
Freerunning workshop
Snelheid, behendigheid en acroba�ek... Tijdens deze workshop leren we
hoe we moeten freerunnen! We leren nieuwe technieken om al rennend
over hindernissen te gaan. Doe kleding aan waar je lekker in kan bewegen
of neem dit mee!

Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot met LEGO en kleuren het daarna
mooi in. Wat kan jouw robot?
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Fruitrobot
Bliep bliep! Ik ben een robot en ik ben supergezond..! Al mijn onderdelen
zijn gemaakt van fruit. En jullie hebben mij ontworpen. Robo-tas�sch!

Minute to win it
In twee teams gaan we diverse korte spellen doen. Doe je best want er zit
een leuk prijsje aan!

Donderdag 21 oktober
Bubbeljungle
Vandaag gaan we naar de Bubbeljungle. Lekker klimmen en klauteren en
natuurlijk gaan we daar ook lunchen.

Vrijdag 22 oktober
Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!
We bouwen zelf een doolhof van natuurlijke materialen!

Houten robots
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Je kunt er ook toffe robots van
maken. Klaar voor? Timmeren maar!

 


