Missie 850 - Uilen - week 1
Zonnewijzer BSO

03 mei
t/m
07 mei

Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM!!!!
Hallo allemaal,
Deze week duiken we in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten,
geheimschrift en strikte geheimhouding een belangrijke rol spelen. Het werk van
een meesterspion is spectaculair, gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend.
We maken een codewiel voor geheimschrift, we leren hoe morsecode werkt en
onze mond laten we ook kennis maken met geheimzinnige hapjes. Maar we
moeten ook snel en lenig zijn als we geld uit de kluis moeten zien te stelen en de
laserstralen moeten ontwijken.
Groetjes van Daniëlle, Ilonka en Erika

Maandag 3 mei
Linke soep: ontrafel het recept

Hier is iets misgegaan. Alles is verkeerd opgeschreven! Kunnen
jullie achterhalen hoe jullie deze linke soep moeten maken?
Ontrafel het recept!
Mission fingerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun
jij ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?
Lunch: vandaag eten we onze zelfgemaakte soep met een
boterham.

Dinsdag 4 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!
Langs de laserstralen

We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte
schurken na een overval! Als we de laserstralen ontwijken
kunnen we de buit veilig meenemen.
Lunch: vandaag eten we brood.
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Woensdag 5 mei
Voetbal

Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je
kans. Wie wint de wedstrijd?
Boek der geheimen

Maak je eigen boek met geheim vak! Handig om je sleutel van je
dagboek of spulletjes in te bewaren. Supertof en niemand kan
het vinden!
Lunch: vandaag eten we brood

Donderdag 6 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.
Morsecode armband

Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een
armbandje: hoe speciaal! Je leert wat morsecode is en kiest je
eigen code.
Het bladerdeeg mysterie

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

Lunch: vandaag eten we brood met mysterieuze hapjes erbij.

Vrijdag 7 mei
Lunch: Brood

Mysterieus boekje

Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen
met jouw truc. Zo lijkt het alsof je echt kunt toveren!
Melkmysterie

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk
dat je met melk heel veel geheimen kunt bewaren?
Lunch: vandaag eten we brood.

