
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Haaien

Spetters 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…

Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!

Veel succes,

Groetjes Karlijn.

Maandag 3 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?

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...

Vandaag eten wij tosti's en brood.

Dinsdag 4 mei

Escape room
Wat jullie vast nog niet wisten is dat ik al jaren werk als

geheime agent. kunnen jullie mij helpen de codes op tijd te

kraken. Hebben jullie het in je om ook een geheime agent te

worden? Doe mee met de leuke en uitdagende escape room.

Mystery box challenge
Doen jullie ook mee aan deze challenge? Laat je fantasie de vrije

loop en bedenk zelf wat je van de gekregen materialen wilt

maken. Wat zit er in jouw mystery box?

Vandaag eten wij wraps en brood.

 

03 mei

t/m

07 mei
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Donderdag 6 mei

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van

kleuren te kraken. Lastig en leuk!

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!

Vandaag eten wij soep en brood

 

03 mei

t/m

07 mei


