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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. 

Ga creatief aan de slag met 'Adopt me strijkkralen', knutsel een 'Animal Crossing

Bell Bag' en speel een potje 'Levend Rocket league' met een (bestuurbare) auto! Leg

je eigen Hay Day 'Moestuin' aan en speel sportief een potje 'Smileybal'!

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 16 augustus

Rocket League racewagens
Eindeloos veel leuke dingen kun je maken van een toilet-rolletje.

Dit keer gaan we onze eigen Rocket League auto ontwerpen. Jij

bepaalt de kleur en het nummer van de racewagen. Als de auto

af is kun je er perfect een Playmobil poppetje in plaatsen.

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

probeer je vrolijke smileys te verzamelen.

En omdat we veel bewegen , eten we ook iets lekkers, we gaan

tosti's maken.

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?

 

16 augustus

t/m

20 augustus
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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!

We eten vandaag brood met de zelfgemaakte deegbiggetjes.

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!

Vandaag eten we een bruin broodje.

Donderdag 19 augustus

Smakelijke Mario fruitschildpad
In de Super Mario games kom je ze vaak tegen; schildpadden. Ze

heten Koopa Troopa's en zijn soldaten uit Bowsers leger. Van

divers groen fruit kun je zo'n schildpad maken. Maak jij er ook

eentje?

De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van

in de war kan raken. Wij maken pranks en voeren deze uit.

Lachen!

Vandaag eten we brood

Vrijdag 20 augustus

Animal Crossing Bell Bag
Kennen jullie de Bell Bags uit de game Animal Crossing? In deze

activiteit maken we ze na! Je kunt kiezen uit twee soorten,

welke wil jij maken?

 

16 augustus

t/m

20 augustus
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Hay Day Moestuin maken
Met een eigen moestuin ben je niet alleen verzekerd van supergezonde groenten, je eet ook

weer de groente in de tijd waarvoor het bedoeld is. Net als in de game Hay Day! Wat wil jij

gaan verbouwen?

Nemen jullie zelf een bakje mee, waar we de zaadjes in kunnen planten!! Vandaag eten we

pitta pizza's die je zelf mag beleggen.

 

16 augustus

t/m

20 augustus


