
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Orka's en

Pinguins

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…

Veel succes,

Groetjes,

Babette, Aioub, Laura en Dionne

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!

Eetbare dynamietstaven
Al sinds heel lange tijd gebruiken schurken dynamietstaven. Ze doen

dat om dingen open te breken en iets te laten ontploffen. De

dynamietstaven die wij gaan maken kunnen ook openbreken:

gelukkig komt er dan geen ontplof�ng maar iets anders uit!

Lunch
Vandaag eten we brood.

Dinsdag 4 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!

Lunch
Vandaag gaan we een broodje gezond eten.

 

03 mei

t/m

07 mei
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Woensdag 5 mei

Hoe word ik een spion?
Ondervragen, luisteren, speuren en sluipen... Met de onderdelen uit dit

paspoort wordt iedereen een spion!

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.

Lunch
Vandaag eten we brood.

Donderdag 6 mei

Levend Cluedo
Ken jij het spel Cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend

cluedo. Er is een roof gepleegd en wij proberen erachter te komen wie

het gedaan heeft, waar het gebeurd is en waarmee er ingebroken is.

Lunch
Vandaag eten we broodje knakworst.

Vrijdag 7 mei

Superhelden ganzenbord
Dit ganzenbordspel bestaat uit alleen maar opdrachten! Wie komt het

eerst bij de �nish en is dus de snelste superheld?

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van kleuren

te kraken. Lastig en leuk!

Lunch
Vandaag eten we brood.

 

03 mei

t/m

07 mei


