Rocking Robots - Uilen
Zonnewijzer BSO

18 oktober
t/m
22 oktober

Hallo Uilen,
Het is weer vakantie! Laad je batterij voldoende op en duik in de ijzersterke wereld
van de technologie met robots.
Duik de natuur in en maak zelf de meest coole Bladerbots, leer bewegen als een
robot tijdens de Robot Moves en laat deze moves daarna zien in de glow dance
disco en eet iets te geks na het maken van Robot Snacks!
Groetjes Danielle, Ilonka en Erika

Maandag 18 oktober
Zwemmen in de Tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong in
Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het
water liggen? Neem je zwemspullen en ets mee.
Logica Robotica Programmeer Missie

In deze missie gaan we ontdekken hoe je een robot kunt leren
wat hij moet doen; programmeren noemen ze dat! Lukt het jou
om deze missie te volbrengen? Zet de robot in elkaar!

Vandaag eten we brood.

Dinsdag 19 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!
Het gevaarlijke robo virus! Speurtocht-escaperoom

Professors Caspar en Trul hebben samen Rom-Bot gemaakt die
de meest gevaarlijke bommen kan uitschakelen. Caspar komt
erachter dat Trul er vandoor is gegaan en Bom-bot heeft
meegenomen om hem te gebruiken een zeer gevaarlijk virus te
verspreiden met een bom en Caspar roept jullie hulp in. Door alle
aanwijzingen en raadsels op te lossen vinden jullie de weg naar
de bom. Maar gaat het jullie ook lukken om de bom uit te
schakelen.............de tijd dringt!

Vandaag eten we clubsandwiches gezond.
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Woensdag 20 oktober
Bladerbots

Deze bladeren lijken wel tot leven te komen! Het zijn bladerbots:
robots van bladeren. We maken ze zelf van gevallen bladeren
die we uit de natuur halen. Hoe komt jouw robot er uit te zien?
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 eten we brood.

Donderdag 21 oktober
Lasergamen (georganiseerd door de sportcoaches van sportbedrijf
Kaag en Braassem)

Wat past er nog meer goed bij glow in the dark...??? Lasergamen!

Zorg dat je half 9 op de ets bij de Uilen bent!
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?!
Glow dance bij Beresterk (dresscode: donkere kleding)

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 megagrappig uit!

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 22 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!
Robot pannenkoekjes

We maken onze eigen pannenkoek in de vorm van een robot.

Vandaag eten we pannenkoeken.

