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De Ontdek Express - Sprotjes en Polderkikkers
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. Het is mogelijk dat activiteiten door omstandigheden
onverhoopt niet door gaan.

We gaan express ontdekken in de Ontdek Express! Kom elke dag met de fiets
voor eventuele onverwachte avonturen!

Kickergroetjes,

Agnita, Angel, Dana, Petra, Justin en Jeffrey
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Maandag 27 februari 2023
Expeditie Lampje
Tijdens deze speurtocht ga je op zoek naar het geheimschrift, ontdek je met een speciaal lampje waar
jullie heen moeten en vind je de code van het geheime kistje!
Stoplichtpannenkoeken
Door groen, oranje en rode groenten toe te voegen aan het recept krijgen wij stoplichtpannenkoeken.
Lekker met fruit voor bij de lunch! Weeg, meet, mix, bak de pannenkoeken en garneren maar.
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. Kom vandaag op de fiets.

Dinsdag 28 februari 2023
De NietsMasjiene - theatervoorstelling

10.30 uur tot 11.15 uur @ het Lint
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!
Kom vandaag op de fiets.
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 Burgemeester van Gentsingel, Schipluiden.

Verstrooide professors wraps
Wat kun je leuke mannetjes maken van wraps! En ze zijn nog lekker om op te eten ook. We maken
(smakelijke) verstrooide professors!
Op wereldreis met Professor Plons @ Maritiem Museum Rotterdam

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.

Donderdag 2 maart 2023
Talent Express
Vanmorgen hebben wij onze eigen Talent Express! Wat wil jij laten zien? Voetbaltrucs, een dansje met
anderen, je tekenkunsten of laat je je presentatiekunsten zijn door alles aan elkaar te praten? Wij zijn
benieuwd en laten natuurlijk ook onze talenten zien!
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 op de fiets.

Vrijdag 3 maart 2023
Vandaag is de opvang bij BSO Burgemeester van Gentsingel, Schipluiden.

De Bonte Bouwplaats

10.30 uur tot 11.30 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 legoblokjes bij ons op bezoek. Bouw je
mee?
Natuuryoga
Hebben jullie al eens meegedaan met yoga? Dit is je kans! We gaan de natuur in en komen helemaal tot
rust. Doen jullie mee?
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.

 


