
Uilen - Scrollen & Dollen +

Swipen & Swingen Level 1

Zonnewijzer 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 & Swingen.

We beginnen de vakantie met het afkicken van de schermpjes.... En daarna komen

er allerlei activiteiten voorbij die te maken hebben met social media en games.

Denk aan youtube, Star Stable en FIFA.

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

Groetjes van Daniëlle, Erika en Ilonka

LET OP: Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent, dan kunnen we op tijd starten met

onze activiteiten. En neem deze hele vakantie je �ets en zwemspullen mee!

Maandag 19 juli

Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier

met je vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!

Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en bevestig ze daarna

aan elkaar met touw. Hoe tof staat dit op jouw kamer?

Vandaag eten we brood.

Dinsdag 20 juli

Maak een tekenfilm of game
Vandaag maak je je eigen teken�lm of game, met echte

bewegende beelden. De voorlopers van onze animatie�lms. Echt

vet!

YouTube Wie ben ik
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel

mee!

Vandaag eten we brood.

 

19 juli

t/m

23 juli
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Woensdag 21 juli

Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muf�ns zijn een waar genot. Niet

alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoe�jzers zijn

gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen

en knopen!

Vandaag eten we brood.

Donderdag 22 juli

Vandaag hoef je je �ets niet mee te nemen, denk wel aan je

zwemspullen/ droge kleding en oude schoenen!

Natuurspeeltuin Voorschoten
Na het succes van vorig jaar, gaan we dit jaar weer naar de

natuurspeeltuin in Voorschoten!

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 23 juli

Eetbaar voetbalelftal
Van de Beek, Wijnaldum, De Ligt, Blind: ken je ze? Het zijn

voetballers van het Nederlands elftal. Wij maken een compleet

eetbaar voetbalelftal!

FIFA Voetbal
Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je

kans. Wie wint de wedstrijd?

Vandaag eten we brood.
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