Missie 850 - meivakantie
week 2 - Beresterk

10 mei
t/m
14 mei

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…
Er gebeuren vreemde dingen op de BSO! Lukt het jullie dit mysterie elke dag te
ontrafelen?
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Veel succes,
Groetjes van Sjors, Daniëlle, Coco, Margareth

Maandag 10 mei
Codewiel

Maak dit toffe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschrift
maakt! Leuk om een geheim bericht naar een vriend of vriendin
te sturen.
Lunch: TikTok tortilla wrap hack

De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tortilla wrap
hack maak je in een handomdraai deze mysterieuze wrap. Even
onder de grill en eet smakelijk!
Melkmysterie

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk
dat je met melk heel veel geheimen kan bewaren?

Dinsdag 11 mei
Wie is de Mol- Bordspel

Maak het codewoord door de vragen goed te beantwoorden.
Maar let op! De mol brengt jullie op het verkeerde pad. Wie is de
Mol?!
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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?

Lunch: Vandaag eten wij boterhammen

Woensdag 12 mei
Verborgen wezens in de natuur

Ga als een echte natuurdetective op zoek naar verborgen
gezichten in bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?
Het bladerdeeg mysterie

Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke
vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je
speurneus en je smaakpapillen!

Lunch: Vandaag eten wij brood

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

LET OP: Vandaag zijn wij gesloten

Vrijdag 14 mei
Jachtseizoen

Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen
blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en
weten jullie samen de ontsnapte boef op tijd in te sluiten?

Wij spelen dit spel bij de bult in Nieuwe Wetering. Doe kleding
aan die vies en eventueel nat mag worden.
Lunch: Vandaag gaan we Picknicken.

VERGEET JE FIETS NIET!!!!

