
Scrollen & Dollen - Level 5

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. 

Ga creatief aan de slag met 'Adopt me strijkkralen' en experimenteer met

scheerschuim op de Hay Day boerderij. peel sportief een potje 'Smileybal' of Adopt

me dierengotcha! Of houd je meer van een levend kwartet van Candy Crush?

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

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

Maandag 16 augustus

Graspoppetjes
Maak je eigen graspoppetjes

Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen

probeer je vrolijke smileys te verzamelen.

Dinsdag 17 augustus

Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me.

Leuk om op te hangen in je kamer of te gebruiken als

onderzetters! Welk dier wil jij maken?

LEGO DUPLO schaduw theater
Je bent nooit te groot voor DUPLO, je kunt er nog steeds

leuke dingen van bouwen. Vandaag gaan we een

schaduwtheater maken en daarna misschien wel een

show opvoeren!

 

16 augustus

t/m

20 augustus
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Woensdag 18 augustus

Scheerschuim pret op de Hay Day boerderij
Experimenteer met scheerschuim en laat je fantasie de

vrije loop! Wat gaan de Hay Day-dieren in het

scheerschuim doen?

Paw Patrol memory
Wie is er niet bekend met Paw Patrol? Wij spelen er een leuk

memory spel mee en trainen zo ook nog eens ons geheugen!

Donderdag 19 augustus

Adopt me dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje met heel veel 'Adopt me'

dieren waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...

Schildpad maken
Van papieren bordjes maken we een mooie schildpad

Vrijdag 20 augustus

Hay Day Deegbiggetjes
In Hay Day level 10 kun je een varkensstal maken, maar wij

maken ze nu al van bladerdeeg en knakworst. Heerlijke Hay Day

biggetjes dus!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten.

Welk team wint?
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