
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Grutto's en Valken

Poldersprong BSO

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…

Steek je notitieboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat, want er gebeuren

vreemde dingen op de BSO... Hè?! Wat ligt daar nu? Het lijken wel een soort

puzzelstukjes. En als we ze aan elkaar leggen vormen ze een raar symbool?! Lukt

het jullie dit mysterie elke dag te ontrafelen?

Veel succes!

Groetjes!!!

Van Sjors, Lisa en Manita

Maandag 3 mei

Vergrootglas
Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net

als een detective naar sporen!

Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis

moet zien te stelen. Maar pas op voor de politieagenten, want die

zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de

kluis blijft!

Lunch: Broodjes met divers beleg

 

03 mei

t/m

07 mei
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Dinsdag 4 mei

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!

Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke

vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je

speurneus en je smaakpapillen!

Lunch: Vandaag eten we verschillende gerechten met

bladerdeeg. Een heerlijke lunch die je ook nog zelf maakt!

Woensdag 5 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.

Melkmysterie
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk

dat je met melk heel veel geheimen kan bewaren?

Lunch: Boterhammen met divers beleg

Donderdag 6 mei

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!

Verborgen wezens in de natuur
Ga als een echte natuurdetective op zoek naar verborgen

gezichten in bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?

Lunch: Een overheerlijke zelf gemaakte soep!
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Vrijdag 7 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!

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.

Lunch: Boterhammen met divers beleg

 

03 mei

t/m

07 mei


