
Missie 850 - meivakantie

week 2 - Grutto's en Valken

Poldersprong BSO

Ook deze week staat in het teken van geheimtaal en het oplossen van mysteries!

We moeten goed luisteren en opletten bij de mysterie bingo en laten onze hersenen

kraken bij het ontcijferen van de geheime lijst.

We laten onze creativiteit naar buiten komen voor de mystery box challenge en

proberen de boeven te vangen met een sportieve activiteit!

Kortom, een hele leuke vakantie met allemaal leuke spelletjes.

We hebben er zin in!

Geheime groetjes van Lisa, Sjors en Manita

Maandag 10 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!

De geheime lijst
Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken!

Iemand uit de groep maakt een lijst van 5 dingen die jij

moet gaan vinden. De lijst blijft echter geheim...Scoor jij de

meeste punten? Dit lijkt veel op het spel

Mastermind....moeilijk dus!

Lunch: Boterhammen met divers beleg
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Dinsdag 11 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!

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: Boterhammen met divers beleg

Woensdag 12 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!

Lunch: Boterhammen met divers beleg

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag
Vandaag is het Hemelvaartsdag en is de BSO gesloten!
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Vrijdag 14 mei

Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via

elektriciteitsdraden. Dit werd morsecode genoemd: signalen van lange en korte

piepjes. Kun jij berichten versturen in morsecode?

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

Lastig en leuk!

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met divers beleg
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14 mei


