
Swipen & Swingen - Level

6 - Haaien

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. 

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

Groetjes Karlijn.

Maandag 23 augustus

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?

Fortnite Dancebattles
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games spelen

waarbij het draait om het uitbeelden van de emotes. Wie

verdient de meeste V-Bucks? Battle mee!

Lunch: brood

Dinsdag 24 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?

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game

SizzleBurger? Dit keer doen we het of�ine. Bak deze heerlijke

kleurrijke burgers met ons!

Als lunch eten we dus deze heerlijke burger, heb je nog meer

trek, dan vullen we het aan met boterhammen.

Donderdag 26 augustus
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Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the

dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra

je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

BSO feest.
Om de vakantie af te sluiten houden wij vandaag een BSO feest.

Met muziekspelletjes, Glow(stick) dances en wat lekkers maken

wij er een gezellige (bijna) laatste vakantiedag van!

Lunch: brood
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