
Scrollen & Dollen - Level 4

- Beresterk

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. 

Wij gaan deze week poldersporten, maken onze eigen Rocket League luchtdruk

auto, versier je een boterham in Hay Day stijl en geniet zo van een echt

'Boerenbuffet', maken een Roblox diorama en genieten wij van een heerlijke mario

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

Groetjes Maaike en Margareth

Neem met mooi weer altijd je �ets en zwemkleding mee!!

Maandag 9 augustus

Poldersport in de Kwakel
Slootje springen, klimmen, klauteren, sportwedstrijdjes tegen

elkaar, bij de poldersport kan het. Trek je oude kleren en

schoenen / zwemkleding aan want schoon blijven is lastig.

Neem wel een extra setje kleding en schoenen mee, dan mag je

na a�oop lekker douchen. we gaan er een gezellige dag van

maken.

Wij nemen een lunchpakketje mee

Dinsdag 10 augustus

Rocket League Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je heel leuke spelletjes doen. We houden een

of�ine race met auto's. Welke auto gaat zo snel als een raket?

Rocket League Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer sjoelen

we met auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de game Rocket

League?! Wie rijdt de meeste punten bij elkaar?

Wij eten brood

Woensdag 11 augustus
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Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-

thema. Over welke game gaat jouw diorama? Adopt me, Work at

a Pizza Place of Fashion Famous? Of heb je zelf nog een goed

idee?!

Vandaag eten we brood

Donderdag 12 augustus

Hay Day's Boerderijkunst
We maken kunst! Boerderijkunst om precies te zijn. Met een

sponsje en wat verf toveren we de mooiste boerderijdieren uit de

game Hay Day op papier.

Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van deze

grappige dierenboterhammen krijg je vanzelf trek.

Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt het

Team Rocket om Pokémon af te pakken van de trainers?

Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym? Doe mee met

het renspel met punten.

Vrijdag 13 augustus

Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario

fruitsalade! Mamma mia!

Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal

nodig dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken,

steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Wij eten brood
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