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De Ontdek Express - BSO de Sharks en Baluga'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!

Kickergroetjes,

Anita, Sem en Inge
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Maandag 27 februari 2023
Wie is de Mol?
De tien kandidaten hebben zich in een avontuur vol tegenstrijdigheden in Zuid-Afrika gestort. Ze
moeten samenwerken, maar strijden ook tegen elkaar om verder te komen. En precies die
tegenstrijdigheid vergroot de Mol dit seizoen meer uit dan ooit...Wij spelen onze eigen Wie is de Mol?!
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
Van collage tot Picasso
Vreemde vormen, hoekige vlakken en felle kleuren. Hoe komt een schilder op een idee? Een schilderij is
zelfde in een keer klaar. Vaak maakt de schilder een schets Dat kan op vele manieren...wij maken een
collage als vertrekpunt voor ons eindresultaat.
Kleurrijke wieltjespasta
Pasta is het Italiaanse woord voor deeg. Deze keer bereiden wij wel hele grappige pasta! Rotelle, deze
pastasoort lijken wel wielen van een trein, bus, fiets of auto!
Strange World
Samen bouwen we de kantine om tot relaxte bioscoop! 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.

Woensdag 1 maart 2023
De Escapebus @ Hoeve Bouwlust

10.30 uur - 13.00 uur
Je stapt in de bus en gaat comfortabel zitten, de deuren gaan dicht, de bus vertrekt. En dan slaat het
noodlot toe? In een groep van maximaal zes heb je exact een uur de tijd om jullie lot te veranderen.
Opperste concentratie, stalen zenuwen en perfecte samenwerking zijn de ingrediënten die jullie nodig
hebben. Kunnen jullie binnen een uur uit de stadsbus ontsnappen?
Kom vandaag met de fiets.
Lekkere loempia
We maken vegetarische loempia's! Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo
lekker!
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Donderdag 2 maart 2023
JachtExpress @ Hof van Delftpark
De Ontdek Express wil op tijd vertrekken. De avonturiers komen in tijdnood door alle coole
jungledieren. Lukt het hen om op tijd bij de Ontdek Express aan boord te stappen?
Verstrooide professors wraps
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Door de verschillende ingrediënten ziet elke professor er anders uit.
Verstrooide professors!
De Duurzame Ontdekbus

14.30 uur tot 15.30 uur / 15.30 uur tot 16.30 uur
Ontdekken, proefjes, zelf dingen maken en aan de slag met techniek? Wat duurzaamheid betekent
ontdek je bij de Duurzame Ontdekbus. Een bus die rijdt op groen gas. Een bus waarvan de elektriciteit
wordt opgewekt door een zonnepaneel. Een bus vol duurzame snufjesenergie, recyclen, voedsel en
techniek met o.a. De energiefiets, bio Zeepje maken, petfles moestuin, Insectenlolly's, aardappelplastic
en héél veel meer...
Neem schone melk-, sap-, yoghurtpakken en petflessen mee.

Vrijdag 3 maart 2023
Stoplichtpannenkoeken
Onderweg in het verkeer 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!
Klauterwoud
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!
Kom vandaag met de fiets.

 


