
FloreoKids- BSO De Duikboot

Swipen en Swingen - Level 4 (7 - 12 jaar)
09 augustus t/m 13 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende spellen
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

We willen u vragen de kinderen voor 9.00 te brengen op loca�e zodat ze mee kunnen doen
met het ac�viteiten programma. Bent u verhinderd graag even bellen. Op de woensdagen
zijn wij bij Loca�e de Schatzoekers.

Groetjes van het team BSO de Duikboot.

Maandag 9 augustus
Word een circusar�est!
Hooggeëerd publiek! We springen door een hoepel als een hond, lopen op
grote schoenen als een clown, balanceren op een dun touw als een
acrobaat... Welkom in het circus!

Ballon modelleren
We gaan vandaag zelf ballonnenfiguren maken. Je moet er even voor
oefenen, maar dan maak je zo een giraf of een hond.

Limonade pong
Wees behendig in het parcours, dan lukt het jouw om de pingpong ballen in
de bekers te krijgen.

Acrobaten shake
Maak je eigen proteïne shake voor al je acrobaten kunsten. Groenten, fruit,
melk of yoghurt. Heel gezond en erg lekker.

Dinsdag 10 augustus
The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het andere team
dat jij het bent?

Diamond pain�ng
Maak je eigen mooie crea�es van verschillende glinsterende steentjes.
Misschien wat leuks voor op je kamer.

Woensdag 11 augustus
Vandaag is de opvang bij de Schatzoekers!
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Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?

Scheerschuim ba�le
We houden een heus gevecht met scheerschuim: dat wordt lachen!

Zoutkristallen maken
Dit proe�e kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen maken!
Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het resultaat wordt
verbluffend!

Donderdag 12 augustus
Uitstapje: Kanoën
Vandaag kan we kanoën op het water. Verstandig om wat droogs mee te
nemen en zwemdiploma is verplicht.

Vrijdag 13 augustus
Tropical disco
Kom in je meest tropische ou�it! We gaan er een swingend feestje van
maken!

Kunstworkshop: Waterlelie-origami van Monet
We gaan kunst vouwen! Helemaal in de s�jl van Monet maken we
waterlelies, alleen dan in origamivorm.

Mega Janga
Kennen jullie het spelletje Janga al? Vandaag gaan we dit spel in het super
groot spelen. Doen jullie mee?

 


