
Sine Junior
24 t/m 28 april

Tijden

Ochtend (3½ u.) 09:00 uur - 12:30 uur

Middag (3½ u.) 13:30 uur - 16:30 uur

Prijzen

Dagdeel € 25 ,- incl. materialen.

Dag € 40 ,- incl. materialen en lunch

In verband met eventuele werktijden gaan onze deuren open vanaf 08:00 uur. De kinderen kunnen worden opgehaald tot uiterlijk 17:30 uur

Programma: Sine Junior

maandagochtend MonsterScratch jr.
Teken je eigen supersonische robot en laat hem in het programma scratch jr. een 
eigen leven gaan leiden.

maandagmiddag StrawBees
Deze middag gaan we op allerlei manieren zoals smelten, knippen en slijpen van 
rietjes bijvoorbeeld sieraden maken, lampen versieren of je eigen creatie maken. Aan 
het einde van de middag neem je je eigengemaakte kunstwerk mee naar huis.

dinsdag (gehele dag) Sine dierendag

Deze gehele dag staat in het teken van dieren, je leert deze dag over verschillende 
dieren en hun verzorging, ook creativiteit komt aan bod. Op deze dag zullen natuurlijk 
ook diverse soorten dieren aanwezig zijn. 

woensdagochtend Tolmachine
Bij Sine maken we deze ochtend een echte tolmachine. Je kunt hiermee naar eigen 
inzicht je eigen tol ontwerpen.

woensdagmiddag Automata
Maak deze middag van restmateriaal een mechanisch werkend apparaat. Tandwielen, 
assen en nokken zijn binnen deze activiteit het toverwoord. Maak tevens van je 
machine een echt kunstwerk.

donderdagochtend Squishy Circuit
Laat je play doh kunstwerk branden d.m.v een stroomcircuit. Deze middag maak je 
van play doh een auto, een vlinder, een bloem of een eigen creatief ontwerp. D.m.v. 
een zelfgemaakt stroomcircuit geef je hem licht.

donderdagmiddag iPrint
D.m.v. isometrisch tekenen ontwerp je eerst je eigen superheld, raket, sieraad, of de 
eerste letter(s) van je naam. Daarna werk je het ontwerp uit met een 3D pen zodat je 
je creatie direct mee naar huis kunt nemen.

vrijdagochtend StoryTeller Deze middag ga je met Lego en Lego WeDo aan de slag. Je bouwt in etappes je 
eigen verhaal.

vrijdagmiddag Plastic Fusion Bij Sine recyclen we plastic; wij gaan deze middag plastic slim omvormen en her-
gebruiken om er bijvoorbeeld een etui, Pokémon kaarthouder of armband van te 
maken. 
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