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2 - Grutto's en Valken

Poldersprong 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.

Wie gaat er winnen bij de emoji bingo en wie maakt een mooi trickshot �lmpje?!

Gebruik je creativiteit bij de fortnite parachute en doe je best bij het maken van de

teken�lm!

We gaan er weer een super leuke week van maken met elkaar!

Groetjes van Lisa, Sjors en Manita

Maandag 26 juli

Trickshots en trucjes à la Dude Perfect
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden.

Wat dat is? Bijzondere trucjes met spullen die iedereen wel

heeft. Welke trickshots ga jij maken?

Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het

drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje

zingen (of een kusje geven?). Maar misschien win je wel een

leuk prijsje?

Lunch: Vandaag genieten we van zelf gesmeerde boterhammen.

Dinsdag 27 juli

UITJE
Vandaag hebben we een leuk uitje op het programma staan! We gaan

met zijn allen ergens heen. We weten nog niet precies wat we gaan

doen, maar zorg in ieder geval wel dat je je zwemkleding mee hebt voor

het geval dat we gaan zwemmen.

Lunch:
Vandaag smeren we boterhammen, met divers beleg en die nemen we

lekker mee.
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Woensdag 28 juli

Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je

parachute ook echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt

een parachute?

Maak een tekenfilm of game
Vandaag maak je je eigen teken�lm of game, met echte

bewegende beelden. De voorlopers van onze animatie�lms.

Echt vet!

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Donderdag 29 juli

LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak

ze thuis schoon en droog en neem ze mee naar de BSO. Wij

toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een

zelfgemaakte Slurp Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel

health points mee!

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met divers beleg,

daarnaast kunnen we genieten van onze zelfgemaakte slurp

juice!

Vrijdag 30 juli

Subway Surfers Stoepkrijtkunst
Subway Surfers graf�ti met stoepkrijt! We maken prachtige

kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape

en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van �lms en televisie.

Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste sterren

verdient een plaats op de Wall of Fame!

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.
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