
Swipen & Swingen - Level

2 - 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 26 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.

Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei

weggetjes waar Mario overheen rijdt om de �nish te halen: 3...

2... 1... START!

Lunch: Boterhammen

 

26 juli

t/m

30 juli
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Dinsdag 27 juli

Punten scoren met modder
Pak een hand vol modder en scoor punten door de modder in de

verschillende cirkels te gooien. Hoeveel punten kun jij halen?

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?

Lunch: Broodje gezond

Woensdag 28 juli

Heb je zelf nog een doos? Neem hem mee!

Kartonnen TV
Verander een kartonnen verpakking van bijvoorbeeld muesli of

corn�akes in een leuke kartonnen tv met daarin je

zelfgetekende TV show!

Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te

weten moet komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed

moet nadenken! Welke maf�a- identiteit jij krijgt is zelfs geheim!

Lunch: Boterhammen

Donderdag 29 juli

Sportdag
Vandaag gaan we sporten onder leiding van Maaike. Trek je

sporty out�t aan! Let op: het kan zijn dat je nat wordt!

Lunch: Boterhammen

Vrijdag 30 juli

Workshop kunst

Externe aanbieder. Het wordt een verrassing: timmeren, knutselen of

schilderen?
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t/m
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Naar de speeltuin en picknicken
Vandaag gaan we gezellig met z’n alle naar de speeltuin. Van te voren zullen we lekkere

sandwiches maken, zodat we deze kunnen opeten met het picknicken.

Lunch: Picknick sandwiches

 

26 juli

t/m

30 juli


