
Missie 850 - meivakantie

week 1 - Panda en

Koalaberen

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, 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,

Groetjes van de Panda- en Koalaberen

Harmke, Asena, Lilit, Lisette en Denise

Maandag 3 mei

Mystery box challenge
Een detective moet natuurlijk ook erg creatief zijn. Laat je

fantasie de vrije loop en bedenk zelf wat je van de gekregen

materialen wilt maken. Wat zit er in jouw mystery box?

Vergrootglas koekjes
Klaar om een echte detective te worden? Maak dan deze

mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op onderzoek uit. Speur

smakelijk!

Vandaag eten we boterhammen

 

03 mei

t/m

07 mei
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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!

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis

het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf

schilderen we onze naam eenvoudig op het doek!

Lunch: pitabroodje met kaas uit de oven of boterhammen

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.

Hunted
Opgejaagd door de politie proberen de boeven als eerste het

eindpunt te bereiken. Maar als de politie het eindpunt op tijd

achterhaalt, wordt ontsnappen voor de boeven onmogelijk!

Vandaag eten we brood

 

03 mei

t/m

07 mei
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Donderdag 6 mei

Geheimschrift maken
We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik met onzichtbare inkt toch

een leesbare tekst of maak ik met symbolen een geheime taal?

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.

L:unch: Broodje knakworst

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!

Fortune cookies
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze gelukskoekjes zelf! Welke

geheime code verstop jij in jouw koekje?
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