
Swipen & Swingen - Level

6 - Beresterk

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Ook deze laatste week van de zomervakantie 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. 

Wij maken een toffe telefoonstandaard, ontwerpen we een prachtig shirt, relaxen

we tijdens de yoga, rennen doen we tijdens de Fortnite Quartet Game!

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

Groetjes van Maaike en Margareth

Maandag 23 augustus

Toffe telefoonstandaard
Op zoek naar een handige standaard om je telefoon in te zetten?

Zoek niet verder maar maak het zelf! Je kunt het versieren op de

manier die jij wilt. Tof én handig.

Among Us Knipoogje
Tijdens dit spel probeert een dader zo veel mogelijk medespelers

weg te spelen door naar hen te knipogen. Komt de speurneus er

op tijd achter wie de dader is?

Wij eten brood

Dinsdag 24 augustus

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf

schilderen we onze naam eenvoudig op het doek!

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?

Wij eten een broodje gezond

 

23 augustus

t/m

27 augustus
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Woensdag 25 augustus

Voetbal cupcakes
We maken stoere voetbal cupcakes! Zo maak je van iedere

voetbalwedstrijd een mooi feest.

Ontwerp je Voetbalshirts
Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete speler uit het

Nederlands elftal na of bedenk een eigen creatie. De naam van je

favoriet en het rugnummer zet je achterop en je bent helemaal

klaar voor de wedstrijd!

Wij eten brood

Donderdag 26 augustus

Fortnite Yoga
Battle Bus, Treasure Chest en Shield Potion komen allemaal voor

in Fortnite, maar ook in deze variant van yoga. Lees het verhaal,

doe de oefeningen en ontspan!

Fortnite Quartet Game
We spelen een variatie op kwartet, waarbij het de bedoeling is

dat we in teams allemaal Fortnite materiaal gaan verzamelen!

Verzamel ze door ze bij een ander team weg te roven en naar

jouw grondgebied te vervoeren zonder getikt te worden. Wie

haalt de meeste punten?

Wij eten brood

Vrijdag 27 augustus

Welke FIFA-speler ben ik?
Raad maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier League?

Een Nederlander? Een keeper? Probeer er achter te komen via de

wie ben ik editie van FIFA 20.

Among Us Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk

je dat je dit spannende doolhof of labyrint kunt trotseren?

Misschien wel geblinddoekt?!

Wij eten brood
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