
Swipen & Swingen - Level

5 - Beresterk

Grote Beer 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. 

Deze week maken wij pranks, Zin in actie?! maak je klaar voor het laser gamen,

maak een Subway Surfplank en bakken we heerlijke wentelteefjes.

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

Groetjes van Maaike en Margareth

Neem altijd je �ets en zwemkleding mee!!

Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent.

Maandag 16 augustus

De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van

in de war kan raken. Wij maken pranks, voeren deze uit en

�lmen dit. Lachen!

Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters.

Welk team heeft de beste helden of misschien wel de beste

schurken?

Wij eten vandaag een broodje knakworst

Dinsdag 17 augustus

Lasergamen Ghoybos Leiderdorp
Vandaag gaan we lasergamen in het Ghoybos. Trek stevige

schoenen aan en kleding waar je makkelijk in kunt bewegen.

Vandaag gaan we op een gezellige manier de stijd met elkaar

aan.

LET OP: Wij gaan op de �ets naar Leiderdorp en nemen een

lunchpakket mee.
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Woensdag 18 augustus

Mini Subway Surfer surfboards
Zo leuk om te maken: kleine surfboards van foam, om

vervolgens te mee spelen. Ze blijven heel goed drijven!

Stop motion
We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein beetje

aan de opstelling en plakken dan de foto's achter elkaar. Nu lijkt

het net een �lmpje! Niet makkelijk, maar wel cool!

Wij eten brood

Donderdag 19 augustus

Subway Surfen op het droge
Altijd al willen surfen maar geen golven in de buurt? Maak

samen deze surfplank en surf op het droge! We maken 2

surfplanken voor bij beresterk!

Wentelteefjes
We bereiden een recept wat al heel lang bestaat: wentelteefjes.

Brood met ei, suiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet

smakelijk!

Vrijdag 20 augustus

Midgetgolf
Vandaag gaan wij met de Uilen midgetgolfen

Wij nemen brood mee
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