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Regenboog Rollercoaster - BSO Salamanders,
Barracuda’s en Vissticks
Hallo allemaal!

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een
fleurige reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke
kleurenparade! Naast onderstaande activiteiten zijn er volop andere
mogelijkheden. Doe een kleurensudoku, Maak een hut, speel lekker buiten, doe
een spel of lees lekker een boekje. Door omstandigheden kan het voorkomen
dat een activiteit niet door kan gaan.

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontaan op uitje kunnen.

Kleurrijke Kickergroetjes,

Laila, Davey, Esther, Nora en Thanee
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Maandag 24 oktober 2022
Clip en klaar, bewegen maar!
Hoe snel is jouw reactie? Zet samen een veld van smartclips uit en kies de kleur die jij wilt zijn. Het
aftellen is begonnen! Lukt het jou om op tijd bij jouw kleur te zijn?
Stippenkunst
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op keukenpapier. Wat voor kunstwerk
maak jij?
Muziek - Somewhere over the rainbow!

16:00 tot 17:00 uur
Deze maand komt elke week de Muziekonderwijzer ons kennis laten maken met verschillende
muziekinstrumenten. We luisteren, naar muziek, zingen, bewegen en natuurlijk maken wij zelf muziek!!

Dinsdag 25 oktober 2022
Jachtseizoen - regenboogeditie
Het Jachtseizoen op zoek naar de pot met goud is geopend! Kan jij met je team Goud lang genoeg uit
handen blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor team Goudzoekers en probeer je hen te
vangen?
Regenboog Sushi
Als je deze sushi ziet kun je niet meer wachten met eten. Proef alle kleuren van de regenboog in één
hap.Eet smakelijk!

Woensdag 26 oktober 2022
Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt het jouw team de meeste
kleurenkwartetten te verzamelen?
Gezonde regenboog slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een
super vrolijk en lekker drankje.
Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het lastig met al die cijfers. Wij
doen de kleurensudoku.
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Donderdag 27 oktober 2022
Koma ornament
Een ornament is een soort hanger die in Japan vaak wordt gebruikt als versiering. Je kunt ze in alle
kleuren van de regenboog maken. Maak ze zelf!
Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend rennen we naar de juiste kleuren. Wie staat als eerste op de goede lijn?

Homemade rainbow pizza
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of
kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.
Optioneel

Vrijdag 28 oktober 2022
Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien. Ook zo
benieuwd hoe ze zullen smaken?
Delftse maakweken

13:30 tot 16:00 uur
Wij gaan vandaag met de fiets naar de Delftse maakwerken. Maak hier kennis met creatieve workshops,
toneel en nog veel meer !
Kom vandaag met de fiets.

 


