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Regenboog Rollercoaster - Kikkerdril en
Schipkikkers
Hallo allemaal!

We duiken met een looping in de wereld van mooie regenbogen en gaan met
elkaar op een fleurige reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze
knalgekke kleurenparade!

We experimenteren met alle kleuren van de regenboog, gaan op ontdekking in
het tijdens het herfstavontuur en spelen Glow in the Dark tennis. Ook leren wij
een echte regenboogdans. We verwennen onszelf daarbij met heerlijke
Regenboogwraps en een gezonde slush puppie! Naast onderstaande
activiteiten zijn er volop andere mogelijkheden. Doe een kleurensudoku, maak
een hut, speel een spel buiten of binnen. Door omstandigheden kan het
voorkomen dat een activiteit niet door kan gaan.

Gaan jullie met ons mee?

Kleurrijke Kickergroetjes,

Cheveny, Miriam, Nannet, Sandra en Lisanne
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Maandag 24 oktober 2022
Kleurrijke kralenkettingtocht
De kleuren van de kralenketting wijzen jullie de weg. Links, rechts of is het tijd voor een vraag?
Puzzelen maar!
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?
Klimmende kleuren
We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op keukenpapier en hang deze aan een touwtje in
het water. Wat zal er gebeuren?

Dinsdag 25 oktober 2022
Herfstavontuur
Op naar de bomen! Hier gaan wij op zoek naar eikeldopjes, zodat wij terug op de BSO eikeldopjes
memory kunnen maken. In het park doen wij leuke spellen als 'boompje verwisselen' en 'weerman mag
ik overvaren'. Wie weet zien wij onderweg een regenboog!
Neem je kaplaarzen mee en trek je herfstjas aan.
Eikeldopjes memory
Ga op zoek naar eikeldopjes. Verf de binnenkant van de dopjes in verschillende kleuren, draai ze om en
speel een potje memory!

Woensdag 26 oktober 2022
LEGOLAND Discovery Centre
Alle kleuren van de regenboog komen in legoblokjes! Tijdens ons bezoek aan LEGOLAND Discovery
Centre in Scheveningen bouwen wij gezellig samen en kunnen wij plaats nemen in de 4D bioscoop.
Test je LEGO raceauto en volg een bouwworkshop.
Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste op de goede lijn?

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.
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Donderdag 27 oktober 2022
Toveren met kleuren en zout
Ben jij ook nieuwsgierig wat voor magische creaties je met zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Regenboog Dansworkshop @ het Lint

10:15 uur tot 11:00 uur
Dans jij ook mee tijdens deze speciale regenboog workshop? Spring, draai en klap mee op de beat.
Samen leren wij een spectaculaire choreografie waarbij de verschillende kleuren van de regenboog aan
bod komen. Laat jouw coole moves zien en straal als een echte ster!

Vrijdag 28 oktober 2022
Kleurrijke Tennis Spelen @ gymzaal het Lint

10.00 uur tot 12.00 uur
Er schijnt wel heel bijzonder licht in de gymzaal! Met kleurrijke schmink en onze versierde sportkleding
met glow-in-the-dark-tape worden het magische tennisspelen!
Neem je gymkleding en gymschoenen mee.
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?

 


