
Swipen & Swingen - Level

1- panda & koalaberen

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende

spellen tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan

Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen.

We hebben iedere dag twee activiteiten voor jullie ingepland. Op iedere dag van de

vakantie staan er spullen klaar om te timmeren. Heb jij al een idee voor een gave

hut? Ongetwijfeld is ruimte om op warme dagen met water te spelen. Neem iedere

dag je zwemspullen mee!!!

Zorg dat je iedere dag voor 9:30 uur op de bso bent!

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

Groetjes van de panda- en koalaberen

Lilit, Harmke, Asena, Lisette en Denise

Maandag 19 juli

Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt

als eerst over de �nish? Ga voor de winst!

Pizza's bakken
Bak je eigen pizza! Kies zelf wat je lekker vindt!

Lunch: Zelfgebakken pizza

Dinsdag 20 juli

FIFA kwartet
Dit kwartetspel kun je spelen als een normaal kwartetspel, maar

ook in een coole ren variant! Verzamel jij de meeste

scheenbeschermers of voetbalsokken?

Maak je eigen gamefiguur!
Hoe ziet jouw favoriete Minecraft �guur eruit? Of heb je altijd

Mario al willen tekenen? Welke prinses is de allerleukste? Met

verschillende soorten technieken kun jij je eigen �guur creëren!

Lunch: Boterhammen

 

19 juli

t/m

23 juli



Swipen & Swingen - Level

1- panda & koalaberen

Grote Beer BSO

Woensdag 21 juli

Graffiti workshop
Vandaag gaan we de mooiste graf�ti creaties maken met een

spuitbus! Spuiten jullie mee?

Lunch: Tosti’s

Donderdag 22 juli

Zoutkristallen maken
Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk

kristallen maken! Die maken we van zout, water én met wat

geduld. Het resultaat wordt verbluffend!

Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte

stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel

zoveel mogelijk stippen en win het spel!

Lunch: Boterhammen

Vrijdag 23 juli

Vuur maken en broodjes bakken
Vandaag gaan we uitvogelen wat we allemaal nodig hebben om

een vuurtje te maken. Als dit is gelukt zullen we ook broodje op

een stokje hierboven roosteren.

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

mee!

Lunch: Boterhammen
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