
Swipen & Swingen - Level

3 - 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 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!

Vuur maken en broodjes bakken
Vandaag gaan we van zelf gesprokkeld hout vuur maken. Als

het vuur goed is kunnen we zelf stokbroodjes bakken. Smullen!

Lunch: Boterhammen

Dinsdag 3 augustus

Selfie challenge
Iedereen maakt wel eens een sel�e, toch? Nou dit keer MOET je

ze maken want je doet mee aan een coole sel�e challenge! Welke

groep lukt het om als eerste of als beste de sel�es te maken?

Game hangers maken
Diverse coole game�guren kun je namaken met strijkkralen

volgens de patronen die we voor je hebben.

Lunch: Boterhammen
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Woensdag 4 augustus

Naar de speeltuin
Vandaag gaan we gezellig op stap. We gaan gezellig met z’n alle

naar de speeltuin.

Waterspelletjes
Vandaag is het vast een hete zomerse dag. We gaan daarom

allemaal verschillende waterspelletjes doen. Wie ga jij nat

gooien?

Lunch: Boterhammen

Donderdag 5 augustus

Ballenbingo
Met een �inke hoeveelheid tennisballen en een viltstift wordt

het rennen en zoeken geblazen om als eerste bingo te scoren!

Interne aanbieder: workshop schminken
Sandra leert de kinderen de basisbeginselen van het

schminken. Kinderen mogen bij elkaar oefenen en Sandra geeft

tips en advies.

Lunch: Broodje knakworst

Vrijdag 6 augustus

Workshop kunst

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

toch schilderen?

Zelf schepijs maken
Vandaag gaan we uitvinden hoe we zelf Italiaans schepijs

kunnen maken. Welke smaak zullen we maken? Chocolade,

banaan of toch maar gewoon vanille?

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

Welk team wint?

Lunch: Boterhammen
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