
Swipen & Swingen - Level

3 - Orka's & Pinguins

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. 

We spelen 'Pokemon tegen team Rocket' en we gaan voor de winst met de 'FIFA

bingo'! Ook gaan we 'Gelukshanger' maken en zoveel mogelijk punten scoren met

'Candy Crush kwartet'!

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

Groetjes van het BSO team.

Maandag 2 augustus

Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt het

Team Rocket om Pokémon af te pakken van de trainers?

Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym? Doe mee met

het renspel met punten.

Lunch
Vandaag eten we een Pokeball Pizza!

Dinsdag 3 augustus

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
Vandaag gaan we een broodje gezond eten!

 

02 augustus

t/m

06 augustus
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Woensdag 4 augustus

Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoe�jzers zijn

gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen

en knopen!

Lunch
Vandaag eten we een broodje knakworst!

Donderdag 5 augustus

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten.

Welk team wint?

Lunch
Vandaag eten we een tosti!

Vrijdag 6 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!

Lunch
Vandaag eten we een broodje!
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