
Scrollen & Dollen - Level 6

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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Knutsel schattige 'Pokémon

Pompons' of maak een 'Afkick tablet'! En wie maakt de mooiste 'Adopt me dieren

van zoutdeeg'? Lekker vissen vangen op vrijdag.

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

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

Maandag 23 augustus

Afkick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt.

Leuk om anderen mee te foppen of om zelf een beetje af te

kicken misschien?

Maak een spekjes spaghetti toren
Wie maakt vandaag de hoogste spekjes spaghetti toren.

Dinsdag 24 augustus

Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal

Crossing dier van zoutdeeg.

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij

ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Woensdag 25 augustus

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

van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?
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Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende Rocket League

raceauto's en eten ze daarna op. Eet smakelijk!

Donderdag 26 augustus

Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder zoals in Hay Day kan ook of�ine én

zelfs binnen! Met simpele, natuurlijke ingrediënten maken we

een modderbadje waarin onze boerderijdieren heerlijk kunnen

badderen!

It's Fashion Famous Showtime
It's showtime! Maak van vuilniszakken prachtige jurken, shirts,

jassen of andere kleding. Helemaal in Fashion Famous stijl! Zijn

we helemaal tevreden? Dan is het tijd voor de modeshow!

Vrijdag 27 augustus

Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je

daarna ook nog leuk kunt spelen. Binnen of buiten: net wat je

wilt!

Super Mario Sterrensandwich
Sterren kom je vaak tegen in Mariokart! We maken

heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en

eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een

vrolijke versiering maken!
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