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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. 

Maak deze week je eigen 'Boerderijkunst'. Versier je boterham in Hay Day stijl en

geniet zo van een echt 'Boerenbuffet' en volg de Pokémon en vang ze allemaal

tijdens 'Pokémon: Gotta Catch 'em all 12'. Ook genieten we van een heerlijke 'Mario

fruitsalade'!

Neem je zwemkleding en droge kleding mee. Als het heel erg warm is, dan gaan

wij met water spelen.

Alvast bedankt,

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

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

Maandag 9 augustus

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

favoriete Hay Day boerderijdieren op brood!

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!

Vandaag eten we voor de lunch een boerenbuffet. Maak zelf je

broodje mooi.

Dinsdag 10 augustus

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

sponsje en wat verf toveren we de mooiste boerderijdieren op

papier.
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Glitterharen.
Komen jullie je haren mooi laten maken op de bso? Vlechten, gel

of glitters alles kan vandaag!

Bij de lunch krijgen jullie allemaal lekker een bruinbolletje.

Woensdag 11 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?

Waterestafette
Vandaag doen we een estafette met water. Welk team heeft er

het snelst zijn emmer water gevuld aan de andere kant van het

parcours.

Vandaag eten we poffertjes tijdens de lunch.

Donderdag 12 augustus

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?

Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario

fruitsalade! Mamma mia!

Bij de lunch eten we lekker een boterham

Vrijdag 13 augustus

Pokémon: Gotta catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te

vinden. We volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts

en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken

we onderweg en hebben we het allemaal goed?
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Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil jij stempelen?

Vandaag gaan we tosti's maken en eten.

 

09 augustus

t/m

13 augustus


