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Regenboog Rollercoaster - BSO Walrussen
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, doe een spel of lees lekker een boekje. Door
omstandigheden kan het voorkomen dat een activiteit niet door kan gaan.

Kleurrijke Kickergroetjes,

Jessica
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Maandag 24 oktober 2022
Madurodam

10.00 uur tot 18.00 uur
Waar is het kleine Nederland groot in? Dát ontdek je in Madurodam, een stad vol attracties, doe-dingen
en miniaturen. Versla de waterwolf, wordt voetbalkampioen en maak je 3D selfie als aandenken! Dit
bezoek lijkt als een rollercoaster door Nederland!
Met het OV
Stippenkunst
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op keukenpapier. Wat voor kunstwerk
maak jij?
Colour Tracks
Bliep! Hoor jij welke kleur verborgen zit in het liedje? Spoor de kleur op en maak er een selfie mee!

Dinsdag 25 oktober 2022
Jong geleerd is oud gedaan @ grote zaal Kickerthoek

vanaf 11.30 uur
Hoe ging het er vroeger eigenlijk aan toe toen er nog geen telefoons en tablets waren? Sjoelen, ezeltje
prik, pittenzak gooien, koekhappen… alles komt aan bod. Jong geleerd is oud gedaan……….. Samen met
ouderen spelen wij ‘oud hollandse spelletjes’. Afsluitend is er een Bingo met wat kleine prijsjes en
ondertussen genieten wij van heerlijke pannenkoeken.
Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend rennen we naar de juiste kleuren. Wie staat als eerste op de goede lijn?

Woensdag 26 oktober 2022
Vandaag is de opvang bij BSO het Lint.

Kleurrijke 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.
Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt het jouw team de meeste
kleurenkwartetten te verzamelen?
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Donderdag 27 oktober 2022
Funforest Klimbos @ Rotterdam

11.00 uur tot 13.00 uur
Met de Kickerbus gaan wij naar Klimbos FunForest in Rotterdam. Hier doen we na een goede uitleg en
een proefrondje verschillende uitdagende parcours. Welk parcours je mag doen hangt af van je lengte
want je moet natuurlijk wel bij het touw kunnen. Elk parcours is uniek!
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!

Vrijdag 28 oktober 2022
Vandaag is de opvang bij BSO het Lint.

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

 


