
Knuffelberen en

Troetelberen Regenboog

Rollercoaster

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een �eurige

reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke kleurenparade!

Bouw een mini-achtbaan en ontdek alle kleuren van de regenboog, doe mee met de

kleurenstopdans en de regenboog hockeyspeurtocht. Ook knikkers en kralen

spelen een belangrijke rol tijdens deze kleuren- en rollercoasterweek, deze zijn er

natuurlijk ook in veel verschillende kleuren.

Kleurrijke groetjes van Marieke, Karin, Sandra, Henny, Lilit, Wendy en Ellen.

Maandag 22 februari

Melkregenboog
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof

en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek.

Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Dinsdag 23 februari

Regenboog knutselen
Wat weten we over een regenboog? We gaan een

regenboog knutselen, je kiest zelf welk materiaal je wilt

gebruiken.

Regenboog hockey speurtocht
We gaan speuren, opzoek naar alle kleuren. Gaan jullie

mee? We volgen de pijlen en maken de opdrachten. Wie

weet vinden we de pot met goud!

Kleurenpalet met skittles
Wat gebeurt er als je deze snoepjes op de rand van een bord met

vloeistof legt?
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Woensdag 24 februari

Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie

staat als eerste op de goede lijn?

Knikkerbaan
Laat de knikkers maar rollen door je spectaculaire

knikkerbaan. De leukste knikkerbanen maak je zelf!

Donderdag 25 februari

Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt

het jouw team de meeste kleurenkwartetten te verzamelen?

Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk

allemaal nodig als je een achtbaan bouwt? Kom erachter in

deze toffe activiteit en bouw je eigen mini achtbaan!

Klimmende kleuren
We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op

keukenpapier en hang deze aan een touwtje in het water.

Wat zal er gebeuren? Ook gaan we dit doen bij bloemen.

Welke kleur heeft jouw bloem als je naar huis gaat?

Vrijdag 26 februari

Glas in lood raamhangers
Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er

voortaan kleur op de muur. Want wij maken een mooie hanger

met kleureffect!

Kleurrijke kralenkettingtocht
De kleuren van de kralenketting wijzen jullie de weg. Links,

rechts of is het tijd voor een vraag? Puzzelen maar!
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