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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. 

Ren je suf tijdens de Brawl Stars 'Edelstenengraai', maak je eigen legopotje of wordt

een echt Mario.

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 week 2 van de zomervakantie? Here we go!

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

Maandag 26 juli

Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei

weggetjes waar Mario overheen rijdt om de �nish te halen: 3...

2... 1... START!

Veense Bukker
We gaan vandaag een uitje maken naar de Veense Bukker. We

gaan kijken bij de dieren, in de groente tuin en lekker spelen in

de speeltuin.

Wij eten een lekkere boterham met beleg

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?

 

26 juli

t/m

30 juli
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Tik tik wie ben ik?
We spelen het spelletje tik tik wie ben ik? misschien ken je dit

spelletje al, maar misschien heb je er nog nooit van gehoord.

Vandaag ga ontdekken wat voor spelletje dit is.

Wij eten pannenkoeken!

Woensdag 28 juli

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!

Smoothie maken
Vandaag maken we lekker fruit smoothies. Welk soort fruit zou

je nog wel een willen proberen of vind je het lekkerste? Stop ze

vandaag in je eigen fruit smoothie.

We eten een boterham met beleg

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.

Speeltuin
We gaan vandaag lekker spelen in de speeltuin. Bedenk thuis

alvast naar welke speeltuin we kunnen gaan en misschien

wordt het wel die van jou.

We eten een boterham met beleg

Vrijdag 30 juli

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.

 

26 juli

t/m

30 juli



Scrollen & Dollen - Level 2

- zeepaarden & zeeleeuwen

& zeehonden

Spetters BSO

Cakejes bakken
Vandaag gaan we cakejes bakken. Weet jij wat we daar allemaal voor nodig hebben? We

gaan samen kijken wat we nodig hebben en wat we moeten doen om de lekkerste cakejes

te bakken.

Wij eten een broodje met knakworstjes

 

26 juli

t/m

30 juli


