
Scrollen & Dollen- Level 3

Knuffel- & Troetelberen

Grote Beer BSO

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. 

Knip en kleur echte 'Super Mario Hats' en tover jezelf om tot Mario, Luigi, Princess

Peach of misschien wel Bowser! Maak van strijkkralen echte 'Minecraft hangers'

of doe mee met de Star Stable paardentraining. Trek gekregen? Bak dan 'Healthy

Roblox Sizzle Burgers'!

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

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

Maandag 2 augustus

Minecraft hangers
Diverse coole �guren van Minecraft kun je namaken volgens de

patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een

coole hanger!

Paw Patrol bingo
Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een of�ine game, namelijk

bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je jouw kaart als

eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'

Dinsdag 3 augustus

Minecraft Moddermetselen
Dit keer bouwen we geen huis in een game maar stropen we

onze mouwen eens goed op. We gaan te werk als een echte

metselaar en bouwen een muur van stenen en zelfgemaakt

moddercement!

Star Stable: Paardentraining
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Durft jouw

paard over de hindernis te springen?
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06 augustus
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Woensdag 4 augustus

Hay Day Boerderij kijkdoos
We knutselen onze eigen Hay Day kijkdoos. Gluur naar binnen

en bekijk onze mooie boerderij. Waar hoort welk dier? Dat is aan

jou!

Extreem sportieve foto's
Altijd al een basketbal willen dunken of een supergave kopbal

willen maken als in FIFA? Met deze foto illusies kan dat!

Donderdag 5 augustus

Animal Crossing Speelgoed vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen, maar dan vissen we

speelgoed uit het water. Wat vang jij allemaal?

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game

SizzleBurger? Dit keer doen we het of�ine. Bak deze heerlijke

kleurrijke burgers met ons!

Vrijdag 6 augustus

Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als

hen! Of ben je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de

onderdelen uit en zet ze op je hoofd!

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game

Super Mario Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te

bevrijden!
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