
Missie 850 - meivakantie

week 2 - Mussen

Poldersprong 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 het BSO-team

Amy, Dominique en Natascha

Maandag 10 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?

Sabotage pannenkoekmuffins
We gaan pannenkoeken bakken, maar dan een beetje anders

dan anders. Het recept en de basisingrediënten liggen klaar.

Maar wat er in de pannenkoekmuf�ns komt is afhankelijk van

de voltooide opdrachten!

Vandaag lunchen we boterhammen.
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Dinsdag 11 mei

Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en

zo jouw sluiper pakken?

Opdrachtenspeurtocht
Vandaag gaan wij buiten, een door juf Amy ontworpen,

speurtocht doen.

Vandaag lunchen we een gekookt of gebakken eitje.

Woensdag 12 mei

LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO

of gewoon van �lms? Maak dan je eigen LEGO stop motion

misdaad movie!

Geheimschrift
We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik

met onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?

Vandaag lunchen we boterhammen.

Donderdag 13 mei

Hemelvaart

Vandaag zijn wij gesloten ivm Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke

vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je

speurneus en je smaakpapillen!

Morsecode armband
Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een

armbandje: hoe speciaal! Je leert wat morsecode is en kiest je

eigen code.

Vandaag lunchen we boterhammen.
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