
Scrollen & Dollen - Level 2

Knuffel- & Troetelberen

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

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

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

gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen. 

Maak een mooie katapult en Ninja's, speel bingo met emoji's en zorg dat je

ongeschonden uit het mijnenveld komt. Wat zullen jouw diertjes het naar hun zin

hebben op de Hay Day boerderij! En voor alle kleine kunstenaars op vrijdag is er de

stoepkrijtkunst.

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

Groetjes van Marieke, Henny, Wendy, Denise, Sandra, Lilit, Michelle en Ellen

Maandag 26 juli

Angry birds
De angry birds worden gelanceerd met een katapult. We

gaan proberen de angry birds eraf te schieten.

Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen.

Ze zien er cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt

spelen als ze klaar zijn.

Dinsdag 27 juli

LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit,

kleur dit in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?

Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het

drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje

zingen! Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

 

26 juli

t/m

30 juli
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Woensdag 28 juli

Miniatuur Hay Day boerderij
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan

vinden in de tuin, maken we een miniatuur boerderij. Laat je

fantasie de vrije loop en bouw Hay Day na.

Mijnenveld-estafettes
Net als in de retro game Mijnenveld is tijdens dit spel een veilige

route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie

het spel!

Donderdag 29 juli

LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak

ze thuis schoon en droog en neem ze mee naar de BSO. Wij

toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Slurp Juice
We gaan een heerlijke Slurp Juice maken. Hier scoor je zeker

weten veel gezonde punten mee!

Vrijdag 30 juli

Subway Surfer Stoepkrijtkunst
We maken prachtige graf�ti-kunstwerken, net als in Subway

Surfer, door vlakken af te plakken met schilderstape en aan de

slag te gaan met stoepkrijt.

Edelstenengraai
Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen, net als in

Brawl Stars. Maar pas op voor de wachters! Laat het edelstenen

graaien beginnen.
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