Missie 850 - Uilen - Week
2

10 mei
t/m
14 mei

Zonnewijzer BSO
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM!!!!
Daar zijn jullie weer, tijd voor week 2!
Steek je notitieboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat, want er gebeuren
vreemde dingen op de BSO... Hè?! Wat ligt daar nu? Is het gewoon een wit vel
papier...of staat er geheimschrift op?
En wat gebeurt er daar? Is dat de LEGO politie die opzoek is naar de dief? Ook gaan
we op jacht, ben je de ontsnapte boef of kies je ervoor om hem te vangen? En wat
voor weer wordt het? Kunnen we dit aan de wolken zien?
Veel succes!
Groetjes Daniëlle, Ilonka en Erika

Maandag 10 mei
Geheimschrift

We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik
met onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?
DNA detective

Elk mens heeft zijn eigen DNA. Het is bij iedereen weer anders.
Zou je jouw DNA wel eens willen zien? Dat kan bij dit proefje!
Lunch: vandaag eten we brood.

Dinsdag 11 mei
Morsecode: geheimtaal doorgeven

Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten
verstuurd via elektriciteitsdraden. Dit werd morsecode
genoemd: signalen van lange en korte piepjes. Kun jij berichten
versturen in morsecode?
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!
Lunch: vandaag eten we pasta.
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Woensdag 12 mei
Mystery box challenge

Doen jullie ook mee aan deze challenge? 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!
Lunch: vandaag eten we brood.

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei
Jachtseizoen

Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen
blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en
weten jullie samen de ontsnapte boef op tijd in te sluiten?
Weerdetectives: ontcijfer de wolken

We worden weerdetectives! We kijken naar de wolken in de
lucht. Kun je aan de wolken zien welk weer het gaat worden?
Vul het weerpaspoort in!

Lunch: vandaag gaan we picknicken met een boterham met ei.

