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De Ontdek Express - BSO Kikkerdril en Schipkikkers
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! Opgeladen arriveer je op het
eindstation, klaar om er weer tegenaan te gaan. Voel je even een echte
machinist! Verkleed je als conducteur of machinist. Laat jij de trein rijden?
Bouw met lego, blokken en treinbanen. Door omstandigheden kan het
voorkomen dat een activiteit niet door kan gaan. 

We gaan express ontdekken in de Ontdek Express!

Kickergroetjes,

Nannette, Sandra, Miriam en Cheveney
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Maandag 27 februari 2023
Sportdag OntdekExpress 2023 @ BSO het Lint

10.00 uur tot 11.30 uur
Tijdens deze toffe sportdag ontdekken we verschillende spellen en houden we leuke
samenwerkingsspellen tijdens een meerkamp.
Neem vandaag je gymkleding mee.
Fruittrein
Je hebt vast wel eens een trein gezien. Maar ook een trein die je op kunt eten? Van seizoensfruit
bereiden wij deze zelf!
Bingo verkeer
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het verkeer. Spannend hoor! Wie
heeft er als eerste zijn kaart vol? Maak een geluid als je favoriete vervoersmiddel als je bingo hebt!

Dinsdag 28 februari 2023
Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En verschillende dieren opsporen in de
natuur? Vink het maar snel van je lijstje af!
Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken. Wij maken onze eigen ganzá shaker
die wij daarna gebruiken tijdens de dansworkshop!
Dansworkshop - Danielle

14.00 uur tot 14.45 uur
Voetjes van de vloer! Dans jij mee tijdens deze speciale dansworkshop? Spring, draai en klap mee op de
beat. De eerder gemaakte ganza shaker nemen wij mee in onze dans. Samen leren wij een
spectaculaire choreografie. Laat jouw coole moves zien en straal als een echte ster!

Woensdag 1 maart 2023
Op wereldreis met Professor Plons

10.00 uur tot 12.00 uur
Wij breng een bezoek aan de thuishaven van Professor Plons en ontdekken hoe alles reilt en zeilt in de
haven. Maak kennis met allerlei soorten schepen en zie wat er allemaal gebeurt in de haven. Spullen
die je kent uit je eigen huis of slaapkamer, blijken van over de hele wereld naar de haven te worden
verscheept.
Kom vandaag voor 09.00 uur naar de BSO, zodat wij op tijd op wereldreis kunnen.
Verstrooide professors wraps
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Door de verschillende ingrediënten ziet elke professor er anders uit.
Verstrooide professors!
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Donderdag 2 maart 2023
Zoutdeeg
Maak een trein, dier of ander figuur van zoutdeeg! Samen maken wij eerst het zoutdeeg om er mooie
figuren van te maken!
Schaduwspel
We maken van een oud laken een schaduwtheater. Door achter het laken te gaan zitten met een lamp
is het "podium" klaar. Nu alleen nog de kartonnen figuren op stokjes plakken en de show kan beginnen!

Vrijdag 3 maart 2023
De Bonte Bouwplaats op locatie

10.30 uur tot 11.30 uur
LEGO komt in vele soorten en maten. Bij de Bonte Bouwplaats zijn er al meer dan 1 miljoen blokjes
verzameld. Vanmorgen komt Ellen van de Bonte Bouwplaats met heel veel legoblokjes op bezoek. Bouw
je mee?
Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en flexibiliteit. Deze serie yoga-
oefeningen met het thema natuur past hier helemaal bij.
Natuurlijke oliën maken
We gaan aan de slag om zelf de heerlijkste oliën maken. Er zijn namelijk verschillende manieren om dit
op een natuurlijke manier te maken.

 


