
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Rocking Robots
18 oktober t/m 22 oktober

Beste Vrijbuiters,

De afgelopen weken klonk er uit de knutselkamer veel lawaai. Prof. Simpel is op bezoek en
het schijnt dat hij bezig is met een enorm groot project. Een Robot die alles kan.

Wij ontvingen dit whatsappje:

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?!

Als dat maar goed gaat...

Buiten een aantal robotac�viteiten, gaan we ook weer voorbereidingen treffen voor ons
tradi�onele spookhuisweek. Wat we na de herfstvakan�e hebben.

Denkt u aan passende kleding voor de ac�viteiten. Vergeet niet uw kind van te voren af te
melden als hij of zij niet komt.

Groetjes van de Vrijbuiters

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?!

Gli�er Robots
Wij hebben Gli�er Ta�oo materiaal aangescha�... "kijkt links en rechts"
Nikolaj is er niet vandaag, laten wij vandaag die gli�ers gebruiken. (Ergens
in de verte horen jullie Nikolaj brullen "IK HAAT GLITTERS!!")

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?

Robots van Prof Simpel
De hele week maken wij Robots voor in het spookhuis. Alle robots zijn goed.
Eng, bewegend, lachend, van papier, metaal, hout, leef jullie uit en laat je
crea�viteit gaan. De gaafste, engste, leukste gaan in het spookhuis.
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Dinsdag 19 oktober
Vossenjacht
Vossenjacht, een vertrouwd spel op de Vrijbuiters. Het thema is Robots. Ben
je piraat? Kom dan verkleed als Robot dan kun je post zijn deze dag.
Wij spelen dit spel samen met andere loca�es. Piraten zullen gevraagd
worden om post te zijn.

Blikken robots Dit is een mooi voorbeeld wat je kan maken voor het spookhuis
Neem een leeg blikje mee! We kunnen ook heel goed plas�c doppen,
schroeven en pluggen gebruiken want we gaan hele originele coole robots
maken!

Robots van Prof Simpel
De hele week maken wij Robots voor in het spookhuis. Alle robots zijn goed.
Eng, bewegend, lachend, van papier, metaal, hout, leef jullie uit en laat je
crea�viteit gaan. De gaafste, engste, leukste gaan in het spookhuis.

Woensdag 20 oktober

Op woensdagen zijn de Vrijbuiters gesloten. Opvang vindt eventueel plaats op onze
collega loca�e de Duikboot.

Donderdag 21 oktober
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!

We hebben de lasergameguns weer kunnen lenen. Ik denk dat jullie weten wat
dat betekent....

Robots van Prof Simpel
De hele week maken wij Robots voor in het spookhuis. Alle robots zijn goed.
Eng, bewegend, lachend, van papier, metaal, hout, leef jullie uit en laat je
crea�viteit gaan. De gaafste, engste, leukste gaan in het spookhuis.
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Vrijdag 22 oktober
Spookhuis bouwen
Dit zelfgebouwde spookhuis gaat ons heel veel spannende en leuke momenten opleveren. Het duurt wel
even voordat het helemaal klaar is maar het wordt een geweldig project. Dit keer is het Thema Robots
ontsnapt. De week na de vakan�e gaan we lekker allemaal griezelen.

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?!

Robots van Prof Simpel
De hele week maken wij Robots voor in het spookhuis. Alle robots zijn goed. Eng, bewegend, lachend, van
papier, metaal, hout, leef jullie uit en laat je crea�viteit gaan. De gaafste, engste, leukste gaan in het
spookhuis.

 


