
Missie 850 - meivakantie

week 2 - Panda en

Koalaberen

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…

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 Lisette, Lilit, Harmke, Denise en Asena

Maandag 10 mei

Pop It games
Druk de bubbels naar beneden en Pop It! Het maakt een licht

ploppend geluid en het is super rustgevend. Bij deze spelletjes

gebruik je dit toffe speelgoed. Klaar voor?!

Neem je eigen Pop It! mee...

Pandabrood
We eten normaal gesproken geen panda, maar deze is best wel

lekker hoor! Maak én proef hem zelf tijdens de lunch!

Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf

het eiland kan jij ook geraakt worden.

Lunch: boterhammen
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t/m

14 mei



Missie 850 - meivakantie

week 2 - Panda en

Koalaberen

Grote Beer BSO

Dinsdag 11 mei

Filmmiddag
Vandaag gaan we kijken naar een geheimzinnige �lm met wat

lekkers

Zelfgemaakte popcorn voor bij de �lm Lunch: We eten een

broodje

Woensdag 12 mei

Gevangenis photobooth
Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een

gevangenis maken en maken natuurlijk een foto van alle

schurken.. We laten ze echt niet zomaar gaan hoor!

DNA detective
Elk mens heeft zijn eigen DNA. Dit is echt iets persoonlijks, wat

alleen jij hebt. Het is bij iedereen weer anders. Zou je jouw DNA

wel eens willen zien? Dat kan bij dit proefje!

Lunch: Tosti's

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn we gesloten!

Vrijdag 14 mei

James Bond spel
Vandaag ben jij of de agent 007, of juist iemand die de geheime

agenten gaat vangen. Lukt dat wel?

Vandaag eten we boterhammen

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

te kraken. Lastig en leuk!
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