
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Knuffelberen en

Troetelberen

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 en boeven een

belangrijke rol spelen…

We gaan op jacht naar de schat en naar inbrekers en kan jij alle verborgen

vruchten vinden?

Een week vol mysteries voor echte speurneuzen.

Veel succes,

Groetjes van Karin, Marieke, Henny, Sandra, Lilit, Wendy en Ellen

Maandag 3 mei

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!

Toveren met kleuren en zout
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de

magische creaties maken. Ben jij ook nieuwsgierig wat je met

zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Dinsdag 4 mei

Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel

waarbij we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt

er tevoorschijn? Bingo!

Schatgraven
Hier kunnen we natuurlijk nog niets over verklappen, geheim!

 

03 mei

t/m

07 mei
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Woensdag 5 mei

Vingerafdruk sleutelhanger
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk

sleutelhanger! Leuk om cadeau te doen of om aan je �etssleutel

te hangen.

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van

kleuren te kraken. Lastig en leuk!

Donderdag 6 mei

Een pittige speurtocht
Door middel van een speurtocht ontdekken we welke pit

bij welke vrucht hoort.

Geheimzinnige broodjes bakken
Wat zit er in de broodjes die we gaan bakken? Daar kan je alleen

maar achter komen door ze voorzichtig open te maken.

Vrijdag 7 mei

Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste

luisteren en zo jouw sluiper pakken?

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in

the dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht

uit. Kun jij als een ware detective ontdekken wie er aan het

dansen is?

We eten poffertjes
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