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Praan & Bopo
BSO Raamstraat

Thema: reis door de
wereld van
ruimtevaart en
techniek!

Maandag 22/2

Dinsdag 23/2

Woensdag 24/2

Donderdag 25/2

Vrijdag 26/2

Alaaf! Het is carnaval op
Plukkebol! Kom jij geheel in
het teken van ruimtevaart
verkleed als alien of
astronaut? Of laten we
onze fantasie spreken en
hebben we een groep vol
ruimtepiraten?

Heb jij wel eens een
ruimtewezen gezien?
Nee? Mooi, dan ga je
vandaag een fantasieruimtewezen maken. We
gebruiken daarvoor klei,
satéprikkers, schroefjes, verf
en nog veel meer.

Ook bij koken komt
techniek kijken. Hoe werkt
een oven eigenlijk? We
zoeken het uit en bakken
koekjes met pudding en
jam! Hmmmm…

Hmmmm… wetenschappelijk
koken. Wat heb je daar
allemaal voor nodig? Durf jij
gekleurde pannenkoeken te
eten of ben je bang zelf in een
gekleurd ruimtewezen te
veranderen…..?

Vandaag gaan we lekker
bewegen! We testen onze
kracht en
spierontwikkeling met
verschillende oefeningen.
In welk onderdeel scoor jij
het hoogste?

‘S middags schieten we onze
eigen raket de lucht in, hoe tof
is dat? Wie komt er het verst
en zou het ons lukken om op
de maan terecht te komen?

Maak je eigen ruimteshirt
met sterren die fonkelen
in het donker. Hoe stoer is
dat?

Neem voor de zekerheid je
kaplaarzen mee, want we gaan
naar het Wilhelminapark!
Lekker spelen, klauteren en op
zoek naar takken.

Sporten, sporten en nog
eens sporten!
Waar kunnen we dat beter
doen dan in het Delftse
Hout!

In de middag steken we onze
creatieve handen uit de
mouwen en maken we van
deze takjes zelf een
dromenvanger!

We hebben veel
spannende spellen voor
jullie in petto.

We spelen spelletjes en
bakken onze eigen pizza’s.
Ben jij ook benieuwd hoe
zo’n oven nu eigenlijk
werkt?

Octa & Walui
BSO Raamstraat

Thema: reis door de
wereld van
ruimtevaart en
techniek!

Alaaf! Het is carnaval op
Plukkebol! Kom jij geheel in
het teken van ruimtevaart
verkleed als alien of
astronaut? Of laten we
onze fantasie spreken en
hebben we een groep vol
ruimtepiraten?

Vandaag combineren we
techniek met natuur!
We maken kippetjes en
haantjes van hout, die in
hun eten pikken.
’s Middags gaan we naar de
speeltuin om daar
verschillende proeven te
doen. Wat moet je doen om
te schommelen, hoe ga je
het snelst op de kabelbaan?

We gaan op onderzoek in
de Plukkebol Ontdekhoek
We bouwen Walui om tot
een ware werkplaats om
proefjes te doen.

Ook bij koken komt
techniek kijken. Hoe werkt
een oven eigenlijk? We
zoeken het uit en bakken
koekjes met pudding en
jam! Hmmmm…
We gaan op onderzoek in
de Plukkebol Ontdekhoek
We bouwen Walui om tot
een ware werkplaats om
proefjes te doen.
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Kigo & Kigo+
BSO Raamstraat

Thema: reis door de
wereld van
ruimtevaart en
techniek

Maandag 22/2
Roulatiedag!
In de ochtend en middag
hebben we allerlei
activiteiten klaar staan. Er
is bijvoorbeeld een escape
room, kan jij binnen de tijd
ontsnappen?
Je kan ook je eigen juwelen
ketting of armband maken,
wauw!
Op de groep staat ook iets
op uitbarsten, weet jij wat
het is? En durf je een kijkje
te nemen?

Dinsdag 23/2
Zeepkistenrace!
Vandaag gaan we onze
eigen zeepkisten maken!
Het is natuurlijk geen
zeepkist als je hem niet mag
versieren met stickers, verf
en zelf mag besturen! Maak
jij het meest opvallende
voertuig?
En op het einde van de dag
gaan we natuurlijk onze
eigen zeepkist uittesten.
Kan die van jou het snelst?

Woensdag 24/2
Ook bij koken komt
techniek kijken.
Hoe werkt een oven
eigenlijk? We zoeken het
uit en bakken koekjes met
pudding en jam!
Hmmmm…
We gaan op onderzoek in
de Plukkebol Ontdekhoek
We bouwen Walui om tot
een ware werkplaats om
proefjes te doen.

Donderdag 25/2

Vrijdag 26/2

Slootjes dag!
Vandaag gaan we in een slootje
in de buurt bekijken wat er
eigenlijk allemaal in het water
zit. Kan jij wat vinden? En kan
jij de beesten herkennen op de
kaart?

Bioscoop!
In de ochtend en middag
gaan we in Kigo onze eigen
heuse bioscoop bouwen!
Uiteraard gaan we in onze
eigen bios een film kijken
onder het genot van
zelfgemaakte popcorn!
Smullen!

Als dat schepnetten niks voor
jou is gaan we ook vissen.
Weet jij iets te vangen?

Weet jij eigenlijk hoe zo’n
popcornmachine werkt?

