Rocking Robots - Orka's en
Pinguins

18 oktober
t/m
22 oktober

Spetters BSO
Hallo allemaal!
Deze keer niet heel veel Rocking Robots activiteiten. Maar we hebben wel veel leuke
uitjes en activiteiten op de planning staan! Wij hebben er super veel zin in en we
hopen jullie ook!
Let goed op wanneer je iets mee moet nemen of op tijd bij de BSO moet zijn!
Groetjes,
Aioub, Babette en Laura

Maandag 18 oktober
Bubbel Jungle

Vandaag gaan we een dagje naar de Bubbel Jungle! We
vertrekken om 10.00 uur! We zullen rond 15.30 uur weer terug
zijn bij de BSO.

Deze activiteit begint om 10.00 uur! Zorg dat je er op tijd bent!
Lunch

Vandaag nemen we een boterham mee naar de bubbel jungle

Dinsdag 19 oktober
Zwemmen bij de Tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong! Vergeet je ets
niet mee te nemen! We vertrekken om 10.00 uur.

Vergeet je ets niet, om 10.00 uur vertrekken we dus zorg dat je
er op tijd bent.
Lunch

Vandaag nemen we een bolletje en/of een boterham mee naar
het zwembad.
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Woensdag 20 oktober
Apenkooien

Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je
niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen.
Leef je lekker uit!
Lunch

Vandaag eten we een broodje gezond

Donderdag 21 oktober
Tie dye

Vandaag gaan we een tie dye T-shirt maken! Dus neem een wit
T-shirt mee!

Vergeet je witte T-shirt niet!
Lunch

Vandaag eten we een tosti

Vrijdag 22 oktober
Reptielen presentatie

Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een
unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over
reptielen te weten EN krijgen de kans om een reptiel aan te
raken en/of vast te houden. Niks moet alles mag.

Deze activiteit begint om 10.00 uur zorg dat uw kind er op tijd is!
Stempelrobot

Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het
daarna mooi in. Wat kan jouw robot?
Lunch

Vandaag eten we een boterham met een eitje.

