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De Ontdek Trein - BSO Brulkikkers, Kikkervisjes,
Stekelbaarsjes en Kermits
Hallo Allemaal!

Stap aan boord van de Ontdek Trein 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? In
de kuil ontdek je onze modelbanen. Met een druk op de knop zet jij de trein in
beweging. Bouw met lego, blokken en treinbanen. Kom naar onze filmwagon.
Hierin zijn leuke foto's en filmpjes te zien.

We gaan express ontdekken in de Ontdek Express!

Kickergroetjes,

Danielle, Melissa, Sabrina, Shirley, Jolanda, Wendy, Petra, Joyce en Marian
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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 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!

Dinsdag 28 februari 2023
Ganzá shaker
Van een kartonnen rollen kun je heel goed een muziekinstrument maken. Wij maken onze eigen ganzá
shaker die wij daarna gebruiken tijdens de dansworkshop!
Neem lege wc rollen mee.
Dansworkshop - Danielle Houtkamp

10.00 uur tot 10.45 uur / 10.45 uur - 11.30 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
Zoutdeeg
Maak een trein, dier of ander figuur van zoutdeeg! Samen maken wij eerst het zoutdeeg om er mooie
figuren van te maken!
Theater - Koperen Kees

13.00 uur tot 13.45 uur en 13.45 uur tot 14.30 uur
Theaterdocent Roxanne komt langs om met ons op avontuur te gaan in de Ontdektrein! Ben je ook
benieuwd welke avonturen wij gaan beleven?
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Donderdag 2 maart 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!
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
Op pad naar de boerderij

10.30 uur tot 13.00 uur
Het is voorjaarsvakantie! Wat is er dan leuker om naar de dieren op de boerderij te gaan. Zouden er al
lammetjes zijn? Koeien voeren, op de tractor zitten en lekker te lunchen op de hooibalen. Zo krijgen wij
een kijkje waar de melk vandaan komt.
Neem vandaag je kaplaarsen mee.
Verstrooide professors wraps
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Door de verschillende ingrediënten ziet elke professor er anders uit.
Verstrooide professors! Deze activiteit is onder voorbehoud. Als we op tijd terug zijn van ons uitstapje
gaan we deze maken.

 


