
Swipen & Swingen - Level

6 - Orka's & Pinguins

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. 

We maken een 'Afkick tablet' en spelen een potje 'Trefbal- winkel van Sinkel'! Ook

gaan we een paard ontwerpen van Star Stable. En we maken een 'Toffe

telefoonstandaard'!

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

Groetjes

Babette, Farah, Laura en Dionne

Maandag 23 augustus

Afkick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt.

Leuk om anderen mee te foppen of om zelf een beetje af te

kicken misschien?

Lunch
Vandaag eten we broodje knakworst!

Dinsdag 24 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?

Lunch
Vandaag eten we een broodje gezond!
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Woensdag 25 augustus

Trefbal - Winkel van Sinkel
In veel populaire games kun je spullen kopen in een winkel.

Verdien tijdens dit spel geld met een supersnelle ronde trefbal

en ga daarmee naar de Winkel van Sinkel.

Lunch
Vandaag gaan we poffertjes eten!

Donderdag 26 augustus

Star Stable: Ontwerp je eigen paard
De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en

kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op papier!

Luch
Vandaag eten we een broodje!

Vrijdag 27 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.

Lunch
Vandaag eten we tosti!
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