
FloreoKids- BSO Kids World

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 Robot Rocks, 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 BSO Kids World en Poelkids

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?

Technika10 Maak je eigen parapulbeest!
Je gaat een paraplubeest ontwerpen en maken waarbij je leert
figuurzagen en boren. Een uitdagende workshop!

Dinsdag 19 oktober
R2-D2 Robot uit Star Wars
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?

Robot Rocky zoekt zijn familie
O nee, Robot Rocky is zijn familie kwijt! Kun jij hem helpen zijn familie
terug te vinden? Volg de pijlen en doe de opdrachten!

Robot Moves
Er komt iemand van een dansschool een dansworkshop geven en ons
leren hoe we dansen als robots

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

Donderdag 21 oktober
Timmer je eigen robot
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Een super coole robot, heb jij
een goed idee? Timmeren maar!

Logica Robo�ca Programmeer Missie
In deze missie gaan we ontdekken hoe je een robot kunt leren wat hij
moet doen; programmeren noemen ze dat! Lukt het jou om deze missie
te volbrengen? Zet de robot in elkaar!

Robot Moves
Er komt iemand van een dansschool een dansworkshop geven en ons
leren hoe we dansen als robots

Vrijdag 22 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!

Monkeybos Meijendel
Als het weer het toelaat, gaan we gezellig naar het speelbos! Ravo�en als
een robot

 


