
Swipen & Swingen - Level

3 - Grutto's & valken

Poldersprong BSO

Hallo allemaal,

Ook deze week staat weer in het teken van videogames en spelletjes. We brengen

oude spellen tot leven en laten onze fantasie de vrije loop!

We kunnen genieten van een eigen gemaakte pokéball pizza en kunnen misschien

wel iets leuks winnen bij de FIFA bingo.

Kortom, ook deze week hebben we weer genoeg leuke dingen op de planning.

We hebben er zin in!

Lieve groetjes van de juf�es en meester van de BSO

Lisa, Sjors en Manita

Maandag 2 augustus

Nature Tie Dye Shirts
Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal

en verf om saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk

stukje mode! We gaan eerst met zijn allen naar buiten om

alle spullen te verzamelen en daarna gezellig de t-shirts

versieren!

Lunch: We eten vandaag boterhammen met divers beleg.

P.s.
Zouden jullie een oud wit t-shirt mee willen nemen waar we op mogen

schilderen? We gaan er een creatief nieuw t-shirt van maken!
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Dinsdag 3 augustus

Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je

ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun

je eten maar degene die we gaan maken wel!

FIFA bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk? Roep

GOAL! als je bingo hebt. Valse Bingo? Dan moet je een trucje

doen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Lunch: We eten vandaag boterhammen met divers beleg, daarbij

kunnen we ook genieten van onze eigen gemaakte pokéball

pizza!

Woensdag 4 augustus

UITJE
Vandaag gaan we met de groep iets leuks doen! Wat we precies gaan

doen is nog niet bekend, maar neem in ieder geval je zwemspullen mee

voor het geval dat we gaan zwemmen.

Lunch: We maken broodjes klaar met divers beleg, deze nemen we

lekker mee naar bestemming.

Donderdag 5 augustus

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!

Minecraft hangers
Diverse coole �guren van Minecraft kun je namaken

volgens de patronen die we voor je hebben. Met

strijkkralen maak je een coole hanger!

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.
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Vrijdag 6 augustus

Emoticons storytelling
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand hiervan een verhaal

vertellen?

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team wint?

Lunch: We eten vandaag boterhammen met divers beleg.
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