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Spetters 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.

Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen tijdens de 'Fortnite Battle Royal'. En ben je

echt op zoek naar een creatieve challenge? Maak dan je naam met tape en kijk wat

voor moois eruit komt!

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

Groetjes

Babette, Farah, Laura en Dionne

Maandag 19 juli

Moodboard: word binnenhuisarchitect
Net als in de game 'The Sims' gaan we leren inrichten! We

maken eerst een moodboard met kleuren, printjes en plaatjes

van meubels die je mooi vindt. Daarna richten we een mini-

kamer in.

Lunch
Vandaag eten we een wrap bij de lunch

Dinsdag 20 juli

Fortnite Battle Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal

thuis is dit real life Fortnite spel. Welk team wint deze Battle

Royal?

Lunch
We maken vandaag een soep voor bij de lunch

 

19 juli

t/m

23 juli
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Woensdag 21 juli

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf

maken we een graf�ti-kunstwerk van onze naam. Helemaal in

de stijl van Subway Surfer.

Lunch
Hou jij ook zo van pannenkoeken? Vandaag eten we ze bij de lunch.

Donderdag 22 juli

The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het

andere team dat jij het bent?

Lunch
Vandaag eten we een broodje knakworst bij de lunch

Vrijdag 23 juli

YouTube Wie ben ik
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel

mee!

Lunch
We eten een boterham bij de lunch

 

19 juli

t/m

23 juli


