
FloreoKids- BSO De Willem

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 het BSO-team.

Maandag 18 oktober
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?!

Archeon
Vandaag gaan we niet naar de toekomst van de robots maar juist terug
naar het verleden.... Gaan jullie mee naar het Archeon!

Dinsdag 19 oktober
Robotpak
Vandaag maken wij van grote dozen robotpakken. Dit gaan we doen in
groepjes.

Pizza bakken
Vandaag gaan wij heerlijke pizza's bakken voor bij de lunch.

Donderdag 21 oktober
Herfstboom van vloeipapier
We maken van de omtrek van onze hand een boom en plakken daarna
blaadjes erbij van vloeipapier. Met de omtrek van onze hand als stam,
krijgen we zo een wel heel bijzondere boom.

Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke
hotdog broodjes die we zelf bakken.
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Vrijdag 22 oktober
Herfstbladeren stempelen
Het is herfst! De bladeren vallen van de bomen en het mooie zomerweer maakt
plek voor de herfstach�ge dagen. Heerlijke �jd om samen na een boswandeling te
knutselen.

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

 


