
Swipen & Swingen - Level

5 - 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 16 augustus

Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de kaarten!

Pas op voor de Impostor, want deze probeert het spel te

saboteren...

Externe aanbieder: Reptielen presentatie
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een

unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over

reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang of hagedis te

aaien of aan te raken!

Lunch: Boterhammen

Dinsdag 17 augustus

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis

het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?
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Swipen & Swingen - Level

5 - panda & koalaberen

Grote Beer BSO

Potten bakken
Vandaag komt Michelle die met ons potten gaat draaien! Trek je

oude kleren aan!

Lunch: Boterhammen

Woensdag 18 augustus

Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de kaarten!

Pas op voor de Impostor, want deze probeert het spel te

saboteren...

Een eigen waterslide maken
We gaan vandaag uitzoeken hoe we een zo snel mogelijke

waterglijbaan kunnen maken. Hoe snel is jou tijd van de ene tot

de andere kant?

Lunch: Boterhammen

Donderdag 19 augustus

Heb jij nog een oude puzzel? Neem hem mee om mee te

knutselen!

Kunst maken met puzzelstukjes
Vandaag gaan we met oude puzzelstukjes kunst maken. Maak

jij het gaafste kunstwerk?

Externe aanbieder: Reptielen presentatie
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een

unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over

reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang of hagedis te

aaien of aan te raken!

Lunch: Pitabroodjes

Vrijdag 20 augustus

Animal Crossing Bell Bag
Kennen jullie de Bell Bags uit de game Animal Crossing? In deze

activiteit maken we ze na! Je kunt kiezen uit twee soorten,

welke wil jij maken?

Lunch: Boterhammen
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