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Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een fleurige reis van
kleuren, geuren en smaken �jdens deze knalgekke kleurenparade!

Bouw een mini achtbaan en beleef de Rollercoaster Experience. Ontdek alle kleuren van de
regenboog. We verwennen onszelf daarbij met heerlijke en gezonde Regenboogsalade! Als
echte kunstenaars maken we prach�ge kunstwerken. Em we swingen heerlijk op de kleuren
stopdans.

Kleurrijke groetjes van het BSO team

Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te
zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog horen?

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let wel
op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Kleurrijke kralenkettingtocht
De kleuren van de kralenke�ng wijzen jullie de weg. Links, rechts of is het �jd
voor een vraag? Puzzelen maar!

Regenboogsalade
Als je deze salade ziet kun je niet meer wachten met eten. Proef alle kleuren
van de regenboog op 1 bord. Eet smakelijk!

Geef kleur aan de kunstwerken van Escher
De kunstwerken van Escher zijn heel boeiend om naar te kijken. We gaan zelf
ook zo'n kunstwerk maken met alle kleuren van de regenboog!

Rollercoaster Experience
Een looping en een kurkentrekker! Maak je eigen achtbaankar en beleef het
gevoel van een echte rollercoaster �jdens de online rides!

Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste op
de goede lijn?

Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prach�g s�ppenpatroon op
keukenpapier.
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Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig als
je een achtbaan bouwt? Kom erachter in deze toffe ac�viteit en bouw je eigen
mini achtbaan!

Klimmende kleuren
We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op keukenpapier en hang
deze aan een touwtje in het water. Wat zal er gebeuren?

Glas in lood raamhangers
Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er voortaan kleur
op de muur. Want wij maken een mooie hanger met kleureffect!

 


