
Rocking Robots - Vossen

en Hagedissen

Zonnewijzer 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?!

Duik de wereld van het theater en dans met onze externe docenten , bouw een

eigen robot of help Robot Rocky zijn familie terug te vinden in een spannende

speurtocht. Leer bewegen als een robot tijdens de Robot Moves en eet iets te geks

na het maken van Robot Snacks!

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

Groetjes van,

Eva, Maxime, Laura, Ilse, Hennie en Meryem

Maandag 18 oktober

Externe aanbieder: theater workshop
Drama docent Lisa Daleman geeft de kinderen een theater

workshop! Deze workshop maakt zij passend voor de

leeftijd van de kinderen. Bij de peutergroepen wordt de

activiteit aangepast aan het thema. De kinderen worden

aangemoedigd in hun fantasie en creativiteit. Bij de BSO is

deze workshop een echte kennismaking met theater.

Kinderen ontdekken het plezier van theater en drama,

werken samen om scenes te spelen en ontwikkelen

hiermee zelfvertrouwen.

UFO's maken
Ruimtewezens willen allemaal in een mooie ufo vliegen. Maak

jij deze prachtige UFO voor ze?

Vandaag staan er wraps op het menu voor de lunch! Je mag hem helemaal zelf samenstellen. Dat wordt

smullen!
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Dinsdag 19 oktober

Eigen robot bouwen
Aan de hand van robot bouwpakketten gaan we onze

eigen robot bouwen. We zijn benieuwd naar het resultaat!

Fruitrobot
Bliep bliep! Ik ben een robot en ik ben supergezond..! Al mijn

onderdelen zijn gemaakt van fruit. En jullie hebben mij

ontworpen. Robo-tastisch!

Vandaag eten we lekkere boterhammen bij de lunch

Woensdag 20 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!

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

daarna mooi in. Wat kan jouw robot?

Vandaag eten we lekkere boterhammen bij de lunch

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!

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven

aan de kinderen. Dansen jullie mee?!

Vandaag eten we een broodje gezond
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Vrijdag 22 oktober

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?

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!

We eten lekkere boterhammen bij de lunch
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