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Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

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

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

Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen.

We hebben iedere dag twee activiteiten voor jullie ingepland. Op iedere dag van de

vakantie staan er spullen klaar om te timmeren. Heb jij al een idee voor een gave

hut? Ongetwijfeld is ruimte om op warme dagen met water te spelen. Neem iedere

dag je zwemspullen mee!!!

Zorg dat je iedere dag voor 9:30 uur op de bso bent!

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

Groetjes van de panda- en koalaberen

Lilit, Harmke, Asena, Lisette en Denise

Maandag 9 augustus

Star Stable: Paard op hol!
Oh nee, het paard is op hol geslagen en ontsnapt! Samen moeten

we hem kalmeren en terugbrengen in zijn weide!

Wraps maken
Vandaag maken we onze eigen wraps. Smullen!!!

Lunch: Zelfgemaakte wraps
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Dinsdag 10 augustus

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp

van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

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?

Lunch: Boterhammen

Woensdag 11 augustus

Gameconsole of -controller maken
Maak je eigen toffe gameconsole of controller en bestuur

iemand net zoals in een echte videogame! Ga jij voor de PS4, de

Nintendo Switch of de Game Boy?

Smoothies maken
We gaan vandaag gezonde smoothies maken. Wat doe jij er

allemaal in?

Lunch: Boterhammen

Donderdag 12 augustus

Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi

in! Wat wil jij stempelen?

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting

alleen maar leuk is om naar te kijken!

Lunch: Boterhammen
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Vrijdag 13 augustus

picknick dag

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding

en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Lunch: Boterhammen
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