Rocking Robots Beresterk

18 oktober
t/m
22 oktober

Grote Beer BSO
Bliep-bliep-prrrt! (hallo allemaal),
Laad je batterij 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 robotica?!
Wij gaan robotblikken knutselen, koken, onze eigen automatische borstel maken,
robot lotto spelen en nog veel meer.... Kom jij ook gezellig?
Wij wensen jullie veel robot-fun tijdens deze toffe, technische week met elkaar
maken we er een leuke vakantie van.
Groetjes van Luc, Margareth en Maaike

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!
Zwemmen in de tweesprong

We gaan vandaag zwemen in de tweesprong! Wat voor attractie
zal er vandaag in het water liggen?

Vergeet je zwemspullen en handdoek niet

Dinsdag 19 oktober
Borstelrobotje

Een robot maken van de kop van een afwasborstel? Ja dat kan!
Ga maar snel aan de slag met dit leuke, uitdagende, technische
klusje!
Robo-lotto

Draai de robotafbeelding om en probeer hem te vinden op je
lotto-bord. Degene die het eerst zijn kaart vol heeft, wint het
spel!

We eten vandaag brood
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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?

Vandaag lunchen we gewone boterhammen

Woensdag 20 oktober
Borstelrobotje

Een robot maken van de kop van een afwasborstel? Ja dat kan!
Ga maar snel aan de slag met dit leuke, uitdagende, technische
klusje!
Vriendschapssoep

Welk bijzondere ingrediënt maakt jouw vriendschapssoep
perfect? Probeer het uit en smullen maar!

Als lunch hebben we vandaag soep met brood

Donderdag 21 oktober
Blikken robots

Neem een leeg blikje mee. Meer dan 1 is ook prima. We kunnen
ook heel goed plastic doppen, schroeven en pluggen gebruiken
want we gaan heel originele coole robots maken!
Glow dance met de uilen

Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the
dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra
je gaat dansen ziet het er mega grappig uit! Hoe donkerder jou
kleding is, hoe meer de lichtjes opvallen!!

Denk aan donkere kleding of trek het alvast aan .
Lasergamen

Vandaag gaan wij een uurtje lasergamen in de tweesprong, doe
kleding aan waar je lekker in kan bewegen of neem
sportkleding mee en vergeet je zaalschoenen niet!!

Wij lunchen boterhammen
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Vrijdag 22 oktober
Technisch zelfportret

Wij weten wel raad met allerlei schroeven, bouten en andere losse materialen. Maak
er een grappig zelfportret van!
Groentecrackers

Groentecrackers? Voor kids? Ja! Deze crackertjes zien er leuk uit doordat ze een kleurtje
hebben (het oog wil ook wat!) vanwege de gekleurde groente en ze zijn super knapperig.
Een prima verantwoord hapje dus.
Tijdens de lunch eten we een boterham

