
Swipen & Swingen - Level

6 - 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 23 augustus

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

schilderen we onze naam eenvoudig op het doek!

Muziek bingo
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van

getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! De

spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek! Weet

jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Lunch: Boterhammen

Dinsdag 24 augustus

Natuurspelers
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten maken.

Maak zelfs kleding of haar voor je poppetje! Gebruik je eigen

fantasie!

Lunch: Boterhammen
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Woensdag 25 augustus

Mozaïek
Vandaag gaan we onze eigen spiegeltjes mozaïeken!

Pizza bakken
Vandaag eten we als lunch onze zelf gemaakte pizza’s! Maak jij

de allerlekkerste pizza?

Lunch: Zelfgemaakte Pizza's

Donderdag 26 augustus

Retro onderzetters
Fleurige onderzetters voor thuis. Ideaal om je glas drinken op te

zetten! Vroeger maakten ze deze onderzetters ook al, en wij

gaan er nu mee aan de slag! We maken ze van strijkkralen.

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...

Lunch: Boterhammen

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.

Unboxing challenge
Kijk jij wel eens naar unboxing video's op YouTube of andere

kanalen? Deze keer zijn wij aan de beurt! Wat zit er bij jou

verstopt?! Vertel het tijdens de unboxing challenge!

Lunch: Boterhammen
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