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De Ontdek Express - BSO Alligators en Piranha's
Hallo Allemaal!

Stap aan boord van de Ontdek Express en ga mee op avontuur!

De trein vertrekt en maakt een ontspannende reis vol met activiteiten waar je
vast en zeker nieuwe energie van krijgt! Naast onderstaande activiteiten is er
volop te ontdekken. Opgeladen arriveer je op het eindstation, klaar om er weer
tegenaan te gaan.

We gaan express ontdekken in de Ontdek Express! Kom elke dag met de fiets
voor eventuele onverwachte avonturen! Door omstandigheden kan het
voorkomen dat een activiteit niet door kan gaan. 

Kickergroetjes,

Brigitte, Gaby, Laura, Nathalie en Sandra
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Maandag 27 februari 2023
Graffiti van mos
Hoe leuk is dit een graffiti kunstwerk van natuurlijke materiaal. Ben benieuwd wat jij ervan maakt.

Sportdag OntdekExpress 2023 @ BSO het Lint

13.00 uur tot 14.30 uur
Tijdens deze toffe sportdag ontdekken we verschillende spellen en houden we leuke
samenwerkingsspellen tijdens een meerkamp.
Neem vandaag je gymkleding mee.

Dinsdag 28 februari 2023
Kunstenaars experiment
Is er een kunstenaar op bezoek? We hebben gehoord van wel. En omdat hij vindt dat kunst een beetje
gek moet zijn, wil hij met de kinderen een experiment doen. Wat dat is, verklappen we nog niet, maar
leuk wordt het zeker! Lukt het ons om het experiment tot een goed einde te brengen en te laten
slagen?
Survival @ Buyten Delft

14.00 uur tot 16.00 uur
Overleef jij in de natuur? Tijdens deze workshop ontdek je de Delftse Hout op een hele bijzondere
manier. Struin door de bossen op zoek naar dierensporen, maak vuur zonder aansteker of maak je
eigen pijl en boog. Tijdens deze workshop leer je overlevingstechnieken en ontdek je de natuur. Durf jij
het aan?
Kom vandaag met de fiets.

Woensdag 1 maart 2023
Theatersport Koperen Kees

11.00 uur tot 12.00 uur
Heb jij zin in theater maar absoluut geen zin om teksten uit je hoofd te leren?! Wij ook niet. Roxanne
van Koperen Kees komt bij ons op bezoek voor improvisatietheater. Je leert scenes bouwen, typetjes
inzetten en allerlei spelvormen voor een ochtend vol lol.
Lekkere loempia
We maken vegetarische loempia's! Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo
lekker!
Mixed media
Als een echte kunstenaar aan de slag! Mixed media betekent dat je met verschillende technieken een
kunstwerk maakt. Wij gebruiken wasco, inkt en verf om een gaaf schilderij te maken.
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Donderdag 2 maart 2023
Ontsnap uit Château BSO
De sleutel krijg je niet cadeau. Puzzel je vrij uit Château BSO... À bientôt!

Stoplichtpannenkoeken
Onderweg naar de Papaver komen wij aardig wat stoplichten tegen. Rood - oranje - groen! Voor de
lunch bereiden wij pannenkoeken in deze kleuren. Snijden, meten, wegen, mixen, bakken en proeven!
Strange World
Heb je je weleens afgevraagd welke avonturen op je wachten buiten deze wereld? In Walt Disney
Animation Studios' originele komische avontuur boordevol actie, Strange World, maken we kennis met
drie generaties van de legendarische Clade-familie, terwijl ze proberen samen te werken en door een
onbekend, verraderlijk land onder hun eigen wereld te navigeren.

Vrijdag 3 maart 2023
Klauterwoud met de Kickerbus
Struin over paden, door de bosjes, over een labyrint van boomstammen, ga met de kabelbaan, vaar over
het water met het vlot, klim erop los in het megaklimrek en kruip door grote betonnen buizen en door
en over modderige greppels. Vies worden mag hier!
Verstrooide professors wraps
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Door de verschillende ingrediënten ziet elke professor er anders uit.
Verstrooide professors!

 


