
Scrollen & Dollen - Level 1

Knuffel- & Troetelberen

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende

spellen buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We

gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen. 

We knutselen een rolletjesdoolhof, laten een 'Vulkaan van LEGO' uitbarsten en

verzamelen dieren door naar hun geluid te luisteren. Ook vormen we een levende

slang én maak heerlijke muf�ns voor jou én je paard bij 'Jorvik's Bakkerij'.

Ben jij klaar voor een of�ine adventure? Here we go!

Groetjes van Marieke, Henny, Wendy, Denise, Sandra, Lilit, Michelle en Ellen

Maandag 19 juli

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games,

waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken!

Toren estafette
Wie als eerste groepje de toren heeft gemaakt. Heeft gewonnen.

Dinsdag 20 juli

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof, net als

het ruimteschip in Among Us, waar we een balletje

doorheen laten rollen als Crewmate. Kun jij het circuit

volgen?

Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muf�ns zijn een waar genot. Niet

alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Woensdag 21 juli

Welk Adopt me dier hoor ik daar?
Net als in de game Adopt Me gaan we dieren verzamelen.

Herken jij ze aan hun geluid?

 

19 juli

t/m

23 juli
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Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje met

verf en gaan racen over wit papier. Het lijkt wel Rocket League!

Donderdag 22 juli

Maak een Hay Day boerderij!
Loeiende koeien, kakelende kippen, knorrende varkens en

blaffende hondjes. Neem allemaal je favoriete knuffeldier mee

en samen veranderen we onze groep in de game Hay Day.

Sterrensandwich
We maken heerlijke sterrensandwiches van brood.

Vrijdag 23 juli

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen

pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Levend Snake
Ken jij de retro game Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de bek

van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

 

19 juli

t/m

23 juli


