Missie 850 - meivakantie
week 1 - Beresterk

03 mei
t/m
07 mei

Grote Beer BSO
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.
Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschrift en
strikte geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion
is spectaculair, maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip
mee op avontuur en neem deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als
Missie 850… er gebeuren vreemde dingen op de BSO... Lukt het jullie dit mysterie
elke dag te ontrafelen?
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Veel succes, groetjes van Sjors, Danielle, Coco en Margareth.

Maandag 3 mei
Wie heeft de kluis gekraakt?

Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk dramaspel
komen we er achter wie de dader was, waar de misdaad werd
gepleegd en waarmee.
Vergrootglas koekjes

Klaar om een echte detective te worden? Maak dan deze
mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op onderzoek uit. Speur
smakelijk!
Spion trefbal

Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het
de spion om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit tijdens
dit gave balspel!
Lunch: Vandaag eten wij boterhammen

Dinsdag 4 mei
De geheime lijst

Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken! Iemand
uit de groep maakt een lijst van 5 dingen die jij moet gaan
vinden. De lijst blijft echter geheim...Scoor jij de meeste punten?
Dit lijkt veel op het spel Mastermind....moeilijk dus!
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DNA detective

Elk mens heeft zijn eigen DNA. Dit is echt iets persoonlijks, wat
alleen jij hebt. Het is bij iedereen weer anders. Zou je jouw DNA
wel eens willen zien? Dat kan bij dit proefje!
Lunch: Vandaag eten wij brood.

Woensdag 5 mei
Timmer een vermomming

Maak een toffe vermomming van hout! Timmer een gekke bril of
een grappige snor op een stuk hout. Kun jij raden wie erachter
zit?
Vingerafdruk sleutelhanger

Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk
sleutelhanger! Leuk om cadeau te doen of om aan je etssleutel
te hangen.
Lunch: Vandaag eten wij brood

Donderdag 6 mei
Mysterieus boekje

Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen
met jouw truc. Zo lijkt het alsof je echt kunt toveren!
Lunch: Linke soep: ontrafel het recept

Hier is iets misgegaan. Alles is verkeerd opgeschreven! Kunnen
jullie achterhalen hoe jullie deze linke soep moeten maken?
Ontrafel het recept!
Sherlock's senses

Wat hoor ik daar? En wat betekent dat? Kruip in de huid van
Sherlock Holmes en gebruik al je zintuigen om een verhaal te
schrijven!
LEGO misdaad movies

Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of
gewoon van lms? Maak dan je eigen LEGO stop motion
misdaad movie!
Lunch: Bij de soep eten wij een boterham

Missie 850 - meivakantie
week 1 - Beresterk

03 mei
t/m
07 mei

Grote Beer BSO
Vrijdag 7 mei
Langs de laserstralen

We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na een
overval! Als we de laserstralen goed ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
Morsecode armband

Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een armbandje: hoe speciaal! Je leert
wat morsecode is en kiest je eigen code.
Lunch: Vandaag eten wij brood

