
Frank en Vrij Prins Floris

Zomerfees�
Maandag 16 augustus 2021

Hartenkrans
Een prachtige krans van hartjes maken we van wc-rollen of
keukenrollen. Neem jij er een paar mee van thuis? Wij gaan
er creatief mee aan de slag!
Krokodil van komkommer
De rollen zijn omgedraaid! Voor deze krokodil hoef je niet
bang te zijn, we gaan hem lekker opeten.

Waterpistool lasergame
We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met
waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en
zelf droog te blijven? Een spetterende laser-game!

Dinsdag 17 augustus 2021
Vlammende paprika's
Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook
niet ongezond maar het lijken wel echte vlammetjes. Maak
je je eigen vuurtje?
Modderkeuken
Restaurant 'Modderkeuken' is geopend! Er worden de
creatiefste taarten gebakken en soepen gekookt. Wie durft
er een hapje te nemen?
Voetbal estafette
We leggen een parcours af met een voetbal. Welk team is er
als eerste klaar met de voetbal estafette? Klaar voor de
start... af!

Woensdag 18 augustus 2021
BSO Knotwilg

Donderdag 19 augustus 2021
Achter het net vissen
Vis de plastic dieren uit de oceaan en ontwijk alle
hindernissen. Kijk uit voor de milieuvervuiler en zorg ervoor
dat je niet achter het net vist!
Schelpendieren
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken
en opeens komen er de mooiste dieren tevoorschijn!
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Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de
bedoeling dat de danser onder de stok door danst zonder
het te raken. Ben jij een goede limbodanser?
Meloenbootje
Er bestaan heel veel soorten boten: zeilboten, vissersboten,
piratenschepen en bijvoorbeeld luxe jachten. Ken je ook de
meloenboot?

Vrijdag 20 augustus 2021
BSO Knotwilg
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