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Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende

spellen buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We

gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen. 

We knutselen een Echte pokeball, laten een 'Vulkaan van LEGO' uitbarsten en doen

net als in Animal Crossing een 'Dieren speurtocht'. Ook smikkelen we van 'Mario

Party Snacks' en nog veel meer!

Neem je zwemkleding en droge kleding mee. Als het heel erg warm is, dan gaan

wij met water spelen.

Gezocht: voor een activiteit zijn wij opzoek naar Glazen groente potjes?! Mocht je

die willen sparen zou dit heel erg �jn zijn! Graag voor 27 juli meenemen!

Alvast bedankt,

Ben jij klaar voor een of�ine adventure? Here we go!

Groetjes van : Guusje, Lieke, Daisy, Lequeen, Ikram, Angelique.

Maandag 19 juli

Welk Adopt me dier hoor ik daar?
Net als in de game Adopt Me gaan we dieren verzamelen.

Herken jij ze aan hun geluid?

Hay Day's Koeiensjoelen!
We wanen ons helemaal in Hay Day! We gaan koeiensjoelen!

Een super simpele, maar geweldig leuke activiteit om even

tussendoor te doen. Plezier verzekerd!

Vandaag eten wij tosti’s

Dinsdag 20 juli

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof, net als het

ruimteschip in Among Us, waar we een balletje doorheen laten

rollen als Crewmate. Kun jij het circuit volgen?
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23 juli
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Speeltuin
Wij gaan naar een speeltuin in de buurt en daar kunnen wij

lekker spelen.

Vandaag eten wij boterhammen

Woensdag 21 juli

Tooi der natuur
Maak je mooi, net zoals in de game Fashion Famous. We maken

een tooi van echte bloemen en blaadjes.

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games,

waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken!

Vandaag eten wij boterhammen

Donderdag 22 juli

Maak een Hay Day boerderij!
Loeiende koeien, kakelende kippen, knorrende varkens en

blaffende hondjes. Neem allemaal je favoriete knuffeldier mee

en samen veranderen we onze groep in de game Hay Day.

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn

helemaal in stijl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten

en een eetbare Toad!

Vandaag eten wij boterhammen en de heerlijk Mario party

snacks

Vrijdag 23 juli

Dieren speurtocht
Welke dieren vind jij allemaal in de Veense Bukker? Net als

in de game Animal Crossing gaan we op onderzoek uit.

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen

pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Vandaag eten wij broodje gezond
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