
Rocking Robots - Grutto's

en Valken

Poldersprong 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?!

Leer bewegen als een robot tijdens de Robot Moves en eet iets te geks na het maken

van coole cupcakes.

Wij wensen jullie veel robot-fun tijdens deze toffe, technische week.

Groetjes van Manita & Dominique

Maandag 18 oktober

Zwemmen
De eerste dag van de herfstvakantie gaan we met zijn allen

zwemmen in de tweesprong! We maken onze broodjes klaar van

te voren en smikkelen die lekker op in het zwembad.

Neem je zwemspullen mee. Vandaag eten we dus onze

zelfgesmeerde boterhammen

Dinsdag 19 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?!

Stormtrooper cupcakes
We kennen allemaal de Stormtroopers van Star Wars: de witte

(robot)legers die enorm goed getraind zijn. Wist je dat je

heerlijke cupcakes-troopers kunt maken?!

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg. Daarnaast

kunnen we nog snoepen van onze zelfgemaakte cupcakes.
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Woensdag 20 oktober

Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het

daarna mooi in. Wat kan jouw robot?

Houten robots
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Je kunt er ook toffe

robots van maken. Klaar voor? Timmeren maar!

Vandaag eten we tosti's.

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!

Lasergamen
Vandaag gaan we lasergamen in de Tweesprong. Trek stevige

schoenen aan en kleding waar je makkelijk in kunt bewegen.

Vandaag gaan we op een gezellige manier de stijd met elkaar

aan.

Vandaag eten broodjes divers beleg en met een lekker eitje.

Vrijdag 22 oktober

Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit komt te zien. Met

allerlei verschillende materiaal kun je de mooiste robots maken.

Robot Rocky zoekt zijn familie
O nee, Robot Rocky is zijn familie kwijt! Kun jij hem helpen zijn

familie terug te vinden? Volg de pijlen en doe de opdrachten!

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.
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