
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Mussen

Poldersprong 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…

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?

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

Veel succes,

Amy, Dominique en Natascha

Maandag 3 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.

Speuren naar sporen
Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je overal sporen

van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur in

en gaan als ware detectives zien wat we allemaal kunnen

ontdekken!

Vandaag lunchen we boterhammen.

 

03 mei

t/m

07 mei
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Dinsdag 4 mei

Eetbare dynamietstaven
Schurken gebruiken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen

open te breken en iets te laten ontploffen. De dynamietstaven

die wij maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan

geen ontplof�ng maar iets anders uit!

Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun

jij ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Vandaag lunchen we boterhammen.

Woensdag 5 mei

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

als een detective naar sporen!

Speurplaat "Zoek de dader"
Er is een roof gepleegd! Tijdens deze creatieve zoektocht ga je op

zoek naar de dader die iets waardevols gestolen heeft. Lukt het

jou om de dader te ontmaskeren?

Vandaag lunchen we tosti.

Donderdag 6 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!

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?

Vandaag lunchen we boterhammen met knakworst.
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Vrijdag 7 mei

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!

Spek de speurneus
Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn? Wees even

een echte detective en speur met ons mee!

Vandaag lunchen we boterhammen.
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