
FloreoKids- BSO De Brink

Robot style bij de Flierefluiters
18 oktober t/m 22 oktober

Maandag 18 oktober
Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot eruit komt te zien. Met allerlei
verschillende materialen kun je de mooiste robots maken!

De strijd der robots
Doe deze korte robot spelletjes en verzamel energie-kaartjes. Wie aan het
einde de meeste energie hee�, is de beste robot van de groep!

Dinsdag 19 oktober
UFO eierkoek
Teken een alien zoals jij denkt dat 'ie er uit ziet. Maak een gleu�e in een
eierkoek en laat de UFO rechtstreeks je mond in vliegen. Mmmmmm, een
lekker hapje!

Eetbaar slijm
Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens
gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?! Dat lijkt gek, maar
het bestaat!

Woensdag 20 oktober
Blikken robots
Neem een leeg blikje mee! We kunnen ook heel goed plas�c doppen,
schroeven en pluggen gebruiken want we gaan heel originele coole robots
maken!

Donderdag 21 oktober
Malle monsters
Het is �jd om �ssueboxen te gaan verzamelen.. Want we gaan daar iets
heel leuks mee doen. We maken er monsters van! Spannend? Nee hoor.. Je
mag namelijk zelf beslissen hoe jouw monster er uit komt te zien. Maak je
een gevaarlijk, grappig of juist een heel lief monster?

Timmer maar raak!
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Een dier, robot of misschien
heb je zelf een goed idee? Timmeren maar!
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Vrijdag 22 oktober
Robots stempelen met Lego
We maken mooie robots van verf en Lego, hoe ziet jouw robot eruit en
stempelen maar......

Eetbaar slijm
Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens
gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?! Dat lijkt gek, maar
het bestaat!

 


