Missie 850 - meivakantie
week 2 - Knuffelberen en
Troetelberen

10 mei
t/m
13 mei

Grote Beer BSO
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.
Met een vergrootglas kan jij speuren naar de aanwijzingen van de mysteries van
deze week. We zoeken sporen en vingerafdrukken? Dat wordt spannend!
Lekker rennen bij Mastermind en zoeken wie de kluis heeft gekraakt, dan heb jij de
missie volbracht.
Veel succes,
Groetjes van Henny, Marieke, Karin, Lilit, Sandra, Wendy en Ellen

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!
Vergrootglas

Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net
als een detective naar sporen!
We eten een pannenkoek

Dat zal lekker smaken, eet maar op!

Dinsdag 11 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.
Mission fingerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun
jij ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?
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Woensdag 12 mei
Het bladerdeeg mysterie

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

Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk
dramaspel komen we er achter wie de dader was, waar de
misdaad werd gepleegd en waarmee.

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag, we zijn gesloten.

Vrijdag 14 mei
Mastermind

Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van
kleuren te kraken. Lastig en leuk!
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!

