
Missie 850 - meivakantie

week 2 - Orka's en

Pinguins

Spetters 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…

Veel succes,

Babette, Aioub, Laura en Dionne

Maandag 10 mei

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!

Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een

vlinder komen met prachtige kleuren!

Lunch
Vandaag eten we brood.

Dinsdag 11 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!

Lunch
We gaan vandaag groentesoep maken en eten tijdens de lunch!
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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.

Schattenroof
Een veilig gebied, met een schat, in het veld van de tegenpartij...

Daar moet je zijn! Maar pas op dat je niet in de gevangenis

terecht komt!

Lunch
Vandaag gaan we tosti eten.

Donderdag 13 mei

Hemelvaart
Vandaag zijn we gesloten omdat het Hemelvaart is. Geniet van je vrije

dag!

Vrijdag 14 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
Vandaag eten we brood.

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!
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