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De Ontdek Express - BSO Walrussen en Froggies
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! Op woensdag en vrijdag is
de opvang op bso locatie het Lint.

Kickergroetjes,

Jessica en Ouafae
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Maandag 27 februari 2023
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!
Sportdag OntdekExpress 2023 @ BSO het Lint

15.00 uur tot 16.30 uur
Tijdens deze toffe sportdag ontdekken we verschillende spellen en houden we leuke
samenwerkingsspellen tijdens een meerkamp.
Neem vandaag je gymkleding mee.
Bouw je eigen locomotief
Dit bouwpakket zet je in elkaar door de onderdelen uit de voorgelaserde bouwplaten te drukken en in
elkaar te klemmen. Hierdoor ontstaat een stevige constructie. Door het te schilderen heb je je eigen
unieke houten locomotief!

Dinsdag 28 februari 2023
De NietsMasjiene - Theatervoorstelling @ het Lint

10.30 uur tot 11.15 uur
Professor Pruts is uitvinder. Helaas doen geen van zijn uitvindingen het. Maar dan heeft hij het!
Eureka! De Nietsmasjiene. De machine die niets doet. Het ziet er wel heel interessant uit. Er beweegt,
knippert en bliept van alles. Maar wat doet het nu eigenlijk, vraagt ook het uitvindersbureau zich af…
Juist: Helemaal Niets! Als Professor Pruts geen subsidie meer krijgt van het uitvindersbureau moet hij
zelf langs de deuren om zijn Nietsmasjiene te verkopen. Eindelijk doet er iemand open… mevrouw
Drukjes. Maar zij heeft het veel te druk! Dat komt goed uit, dan is dit de masjiene voor u! Want als er
iets is wat mevrouw Drukjes niet kan, dan is het nietsdoen… en daar heeft ze nu een masjiene voor! De
NietsMasjiene, de masjiene die niets doet. Is dat even een geruststelling!
Stoplichtpannenkoeken
Rood-oranje-groen! Dat zijn de kleuren van het stoplicht. Wij bereiden pannenkoeken in deze kleuren.
Snijden, meten, wegen, mixen, bakken en proeven!
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte stippen uit het doolhof. In dit spel word jij
Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk stippen en win het spel!
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Woensdag 1 maart 2023
Vandaag is de opvang bij BSO het Lint.

Troepbootcamp @ Hof van Delftpark
Samen bedenken wij een uitdagende bootcamp door het park. Niet zomaar een; onderweg verzamelen
wij zwerfafval. Het is geweldig goed voor jezelf én voor je omgeving.
Koperen Kees

14.45 uur tot 15.45 uur en 15.45 uur tot 16.45 uur
Theaterdocent Roxanne neemt ons mee in op ontdekkingsreis! Wat voor avonturen zullen wij allemaal
beleven?!

Donderdag 2 maart 2023
Verstrooide professors wraps - Als er bij de BSO tijd voor deze activiteit is.
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Door de verschillende ingrediënten ziet elke professor er anders uit.
Verstrooide professors!
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.

Vrijdag 3 maart 2023
Vandaag is de opvang bij BSO het Lint.

Spek de speurneus
Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn? Wees even een echte
detective en speur met ons mee!
De Bonte Bouwplaats

13.00 uur tot 14.30 uur
LEGO komt in vele soorten en maten. Bij de Bonte Bouwplaats hebben we al meer dan 1 miljoen blokjes
verzameld. Ellen van de Bonte Bouwplaats komt met heel veel steentjes op bezoek! Bouw je mee?

 


