
Rocking Robots-

Zeepaardjes, Zeehonden en

Zeeleeuwen

Spetters BSO

Bliep-bliep-prrrt! (hallo allemaal),

Laad je batterij voldoende op en duik in de week van de robots. Maak van fruit een

heerlijke robot of bouw met verschillende materialen een fantasie robot.

Duik de natuur in en maak zelf een leuk herfststukje. Leer bewegen als een robot

tijdens de Robot Moves en geniet van de zelf gebakken Robot Snacks!

Wij wensen jullie veel robot-fun.

Groetjes,

Angelique, Daisy, Guusje, Ikram, Jeroen, Lequeen, Lieke en Kirsten.

Maandag 18 oktober

Swiffershoeve komt langs
Vandaag komt de Swiffershoeve op bezoek. Ze nemen bijzondere

bezoekers mee om heerlijk mee te knuffelen en van alles over te

weten te komen. Welke het zullen zijn, blijft nog even geheim.

De activiteit begint om 10:30 uur.

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? Er komt vandaag een

speciale bakker langs om deze heerlijke lekkernijen te

maken.

Vandaag eten we gewone boterhammen.
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Dinsdag 19 oktober

Herfst stukje maken
Maak jij een mooi herfststukje van alle mooie bladeren, takken

etc? Je kan lekker creatief aan de slag. Mocht je thuis nog leuke

herfst frutsels hebben mag je die natuurlijk meenemen en

verwerken in je stukje. Denk aan kastanjes, eikels, besjes aan

een takje of gedroogde bladeren

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?!

Vandaag eten we lekker knakworsten op brood.

Woensdag 20 oktober

Uitstapje: Zelfpluk Landgoed Olmenhorst
In de maanden September en Oktober zijn de appels en

peren bij landgoed de Olmenhorst rijp om te plukken! Een

bijzonder dagje uit in de natuur, leuk voor jong en oud.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk om 09:00 uur

aanwezig is?

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 09:00 uur

aanwezig is? We nemen besmeerde bolletjes mee

Donderdag 21 oktober

Uitstapje: Zelfpluk Landgoed Olmenhorst
Vandaag leren we tijdens een leuke rondleiding van alles over

appels, hoe ze groeien en hoe je ze het beste kan plukken. Daarna

ravotten we er nog even op los in de speeltuin, onder het genot

van een heerlijk broodje en een bekertje verse appelsap. Willen

jullie laarzen en/of een regenjas meenemen bij minder mooi

weer?

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 09:00 uur aanwezig

is? We nemen onze eigen boterhammen mee.
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Vrijdag 22 oktober

Reptielen van dichtbij
Vandaag komt Exotus Serpentie langs met verschillende reptielen. Deze dieren bewegen

over het algemeen net zo snel als robots of toch niet? We leren van alles over de

verzorging. Weet jij wat een reptiel eet? En durf jij er misschien wel een te aaien? Vandaag

is je kans.

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

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 boterhammen.
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