
FloreoKids- BSO De Duikboot

Rocking Robots 4+
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
Uitstapje 4+
Een film kijken in de bioscoop, bowlen of toch naar de bubbeljungle? Het is
vandaag een verrassing wat we gaan doen.

Stempelrobot 4+
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het daarna
mooi in. Wat kan jouw robot?

Dinsdag 19 oktober
Vossenjacht in de bloemerd 4+
We gaan in groepjes een spel spelen in de bloemerd met andere loca�es.
Bij slecht weer mag je je paraplu meenemen.

R2-D2 Robot uit Star Wars 4+
R2-D2, kortweg R2 (Artoo) genoemd, is een robot in de Star Wars films.
Samen met robot-collega C-3PO zijn zij het bekendste mechanische duo uit
de filmgeschiedenis. Maak jij jouw eigen robot?
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Woensdag 20 oktober
De opvang is vandaag op loca�e de duikboot!

Bladerbots 4+
Deze bladeren lijken wel tot leven te komen! Het zijn bladerbots: robots van
bladeren. We maken ze zelf van gevallen bladeren die we uit de natuur
halen. Hoe komt jouw robot er uit te zien?

Doe de robot move! 4+
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?!

Donderdag 21 oktober
Missie space (speurtocht in de school) 4+
Spanning en sensa�e gegarandeerd met dit spel vol met planeten,
ruimtevaart, sterren, aliens en alles wat maar met space te maken hee�!
Ga op zoek naar de verschillende missies en zorg dat jij met je team zoveel
mogelijk groene planeten scoort!

UFO eierkoek 4+
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!

Robots van diverse materialen! (hebben jullie nog blikken thuis om mee te
nemen?) 4+
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit komt te zien. Met allerlei
verschillende materiaal kun je de mooiste robots maken.
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Vrijdag 22 oktober
Stormtrooper cupcakes 4+
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?!

Robot dobbeldrama 4+
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!

 


