
Rocking Robots

Knuffelberen en

Troetelberen

Grote Beer BSO

Bliep-bliep-prrrt! (hallo allemaal),

Laad je batterij voldoende op en duik in de wereld van de robots. In het programma

‘Rocking Robots’ zijn robots onze vrienden en zien we ze dagelijks om ons heen.

Maak zelf de meest coole robots en robotrocks, of help Robot Rocky bij het zoeken

van zijn familie tijdens een spannende speurtocht. Leer bewegen als een robot

tijdens de Robot Moves en kom jij uit het robodoolhof? Wij wensen jullie veel

robot-fun tijdens deze toffe week.

Groetjes Wendy, Henny, Marieke, Sandra, Astrid, Lilit en Ellen

Maandag 18 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?!

Robothand
We gaan een hand maken die net als een robot kan

bewegen.

Taekwondo
Taekwondoleraar Marcel van der Poel komt jullie wat

technieken leren.

Dinsdag 19 oktober

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!

Maak jouw eigen robot!
Spaar rolletjes, doppen en doosjes en neem ze mee naar de bso

om jouw eigen robot te knutselen! Laat je fantasie gaan en wees

creatief! We maken onze eigen fantasie robot. Alles kan, alles

mag net als in jouw fantasie. Hoe maak jij jouw eigen robot?
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Robo-yoga
Juf Astrid gaat met jullie robo-yoga doen.

Woensdag 20 oktober

Robodoolhof
Durf jij het aan, om het robodoolhof in te gaan?! En hoe

denk je dat je dit spannende doolhof of labyrint kunt

trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Reptielenbezoek
Vandaag komt een medewerker van Exotus Serpenti uit

Zoetermeer met allerlei reptielen. De kinderen mogen ze

aanraken en leren vandaag een heleboel over deze bijzondere

dieren.

Donderdag 21 oktober

Naar de speeltuin of naar de nerfparty
De jongste kinderen gaan naar een speeltuin en de oudste

kinderen gaan naar de nerfparty in de Tweesprong.

Wil iedereen om 8:45 binnen zijn bij de BSO, dit vragen wij i.v.m.

de aanvang van de activiteiten.

Robot rocks
Vrolijk word je zeker, als je een robot rock vindt. Zoek een steen,

teken er een toffe robot op én verstoppen maar! Of niet

natuurlijk, want zo'n mooie steen wil je misschien wel zelf

houden.

Vrijdag 22 oktober

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!
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Robot dobbeldrama
We gooien met de dobbelstenen om te kunnen zien welke

robotactie we uit gaan voeren. Lukt het jou om je helemaal

in te leven in een coole robot?! Speel robot dobbeldrama!
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