
FloreoKids- BSO Het Gebouw

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
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?

Aardige aliens
Als je vraagt hoe een alien er uit ziet zal iedereen daar anders over denken.
De een denkt geel, de ander denkt groen, weer een ander denkt dat alle
kleuren mogelijk zijn. Wat denk jij? Maak je een eenogig exemplaar of...?
Laat je fantasie de vrije loop!

Dinsdag 19 oktober
Robot van suikerklontjes
Wij gaan ons eigen robot van suikerklontjes maken.

Astronautenhelmen
Gelanceerd worden in de ruimte met een astronautenpak aan? Oké,
misschien gaat dat niet helemaal lukken.. maar als we nu gewoon eens een
beetje doen alsof?

Woensdag 20 oktober
Naturalis
We gaan op ontdekkingstocht vandaag. We maken een uitstapje naar
museuam Naturalis.

Donderdag 21 oktober
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Space Expo
Hoe is het in de ruimte? dat gaan wij vandaag ontdekken! want wij gaan
naar Space expo in Noordwijk

Vrijdag 22 oktober
Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke
hotdog broodjes die we zelf bakken.

Sterrenbeelden met stoepkrijt
We gaan de sterrenbeelden op een leuke manier leren kennen... Met
stoepkrijt en stenen proberen we de Grote Beer, het Steelpannetje en nog
veel meer sterrenbeelden te maken. Misschien kun jij wel een eigen
sterrenbeeld bedenken?

 


