Missie 850 - meivakantie
week 2 - Vossen en
Hagedissen

10 mei
t/m
14 mei

Zonnewijzer BSO
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM!

Lieve Vossen en Hagedissen,
Welkom in de 2e week van een wereld vol 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...
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Veel succes!
Groetjes,
Laura, Eva, Maxime, Ilse, Hennie en Meryem

Maandag 10 mei
Boeven vangen

Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis
moet zien te stelen. Maar pas op voor de politieagenten, want die
zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de
kluis blijft!
Knutsel een vermomming

Maak een toffe vermomming van allerlei materialen! Maak een
gekke bril of een grappige snor. Kun jij raden wie erachter zit?
Bij de lunch eten we patat en wie veel trek heeft, krijgt nog een
lekkere boterham.

Missie 850 - meivakantie
week 2 - Vossen en
Hagedissen

10 mei
t/m
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Zonnewijzer BSO
Dinsdag 11 mei
Alle speurders dansen en dansen en dansen........

Doen jullie mee met dit dansfeestje? Kun jij als een ware
detective ontdekken wie er allemaal aan het dansen zijn?
Mission fingerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van jezelf en je vrienden. Kun jij
ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Vandaag hebben wij voor de lunch een wit/bruin bolletje met
daarop een overheerlijke omelet!

Woensdag 12 mei
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?
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!

Tijdens de lunch smullen we van heerlijke boterhammen!

Donderdag 13 mei
HEMELVAARTSDAG

Vandaag is de BSO gesloten!
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Vrijdag 14 mei

10 mei
t/m
14 mei

Zonnewijzer BSO

Speuren naar verkeersgeluiden

Brrroem, toettoet, tingeling. Allemaal geluiden die iets te maken hebben met het verkeer.
We gaan lekker naar buiten en luisteren heel goed. Lukt het ons om al deze geluiden te
vinden?
Melkmysterie

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met melk heel veel
geheimen kan bewaren?

Mmmmmm. we eten brood bij de lunch!

