
FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Winterkoninkjes
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 de Winterkoninkjes

Maandag 18 oktober
Robot rocks
Vrolijk word je zeker, als je een robot rock vindt. We gaan op zoek naar een
steen en verven er een toffe robot op!

Doe de robot move!
Kun jij bewegen of dansen als een robot? Programmeer jezelf en doe alsof
je robo-armen en robo-benen hebt. Doe mee met de robot move! Welke
move kies jij?!

Dinsdag 19 oktober
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!

DJ Workshop
Vandaag krijgen jullie les van een echte DJ! Een DJ maakt muziek op een
speciale manier. Hij gaat jullie leren hoe jij dit ook kunt doen!

Woensdag 20 oktober
Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het daarna
mooi in. Wat kan jouw robot?

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!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Winterkoninkjes
18 oktober t/m 22 oktober

Donderdag 21 oktober
Robot dobbeldrama
We gooien met de dobbelstenen om te kunnen zien welke robotac�e we uit
gaan voeren. Lukt het jou om je helemaal in te leven in een coole robot?!
Speel robot dobbeldrama!

Transformerbal
Verander net als een Transformer in een voertuig �jdens dit tre�alspel.
Lukt het de Autobots om de Kubus te beschermen?

Vrijdag 22 oktober
Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit komt te zien. Met allerlei
verschillende materiaal kun je de mooiste robots maken.

Stormtrooper cupcakes
We kennen allemaal de Stormtroopers van Star Wars: de wi�e (robot)legers
die enorm goed getraind zijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes-troopers
kunt maken?!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Wielewaaltjes
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!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

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

Groetjes van De Wielewaaltjes.

Maandag 18 oktober
Robot rocks
Vrolijk word je zeker, als je een robot rock vindt. Zoek een steen, verf er
een toffe robot op én verstoppen maar!

Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onze commando's en
zeggen geen 'bliep bliep'. We kunnen ze namelijk opeten! Welke maak jij?

Dinsdag 19 oktober
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!

Bioscoop
Wij gaan vandaag naar de Lido in Leiden. Naar welke film wij gaan is nog
een verrassing

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Wielewaaltjes
18 oktober t/m 22 oktober

Woensdag 20 oktober
Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het daarna
mooi in. Wat kan jouw robot?

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!

Donderdag 21 oktober
Robot dobbeldrama
We gooien met de dobbelstenen om te kunnen zien welke robotac�e we uit
gaan voeren. Lukt het jou om je helemaal in te leven in een coole robot?!
Speel robot dobbeldrama!

Transformerbal
Verander net als een Transformer in een voertuig �jdens dit tre�alspel.
Lukt het de Autobots om de Kubus te beschermen?

Vrijdag 22 oktober
Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit komt te zien. Met allerlei
verschillende materiaal kun je de mooiste robots maken.

Stormtrooper cupcakes
We kennen allemaal de Stormtroopers van Star Wars: de wi�e (robot)legers
die enorm goed getraind zijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes-troopers
kunt maken?!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Koningsnest
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!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

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

Groetjes van het Koningsnest

Maandag 18 oktober
Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onze commando's en
zeggen geen 'bliep bliep'. We kunnen ze namelijk opeten! Welke maak jij?

Doe de robot move!
Kun jij bewegen of dansen als een robot? Programmeer jezelf en doe alsof
je robo-armen en robo-benen hebt. Doe mee met de robot move! Welke
move kies jij?!

Dinsdag 19 oktober
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!

Bioscoop
Wij gaan vandaag naar de Lido in Leiden. Naar welke film wij gaan is nog
een verrassing
Neem je Fiets mee

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

Rocking Robots Koningsnest
18 oktober t/m 22 oktober

Woensdag 20 oktober
Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het daarna
mooi in. Wat kan jouw robot?

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!

Donderdag 21 oktober
Robot dobbeldrama
We gooien met de dobbelstenen om te kunnen zien welke robotac�e we uit
gaan voeren. Lukt het jou om je helemaal in te leven in een coole robot?!
Speel robot dobbeldrama!

Transformerbal
Verander net als een Transformer in een voertuig �jdens dit tre�alspel.
Lukt het de Autobots om de Kubus te beschermen?

Vrijdag 22 oktober
Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit komt te zien. Met allerlei
verschillende materiaal kun je de mooiste robots maken.

Stormtrooper cupcakes
We kennen allemaal de Stormtroopers van Star Wars: de wi�e (robot)legers
die enorm goed getraind zijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes-troopers
kunt maken?!

 


