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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.

Deze week staan er weer veel leuke activiteiten op de planning...Wat dacht je van

emoji bingo of lachen om onze bomen met emoji gezichten. Laat je zangkunsten

horen en we worden uitgedaagd door Maaike met allerlei actieve spellen. Ben jij

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

Ook zijn wij deze week vaak bij locatie Beresterk te vinden, want het is weer onze

jaarlijkse Campingweek!!! De "camping" wordt altijd gehouden bij Beresterk!

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 26 juli

The Voice Kids
Zingen maakt blij! Wij gaan niet zomaar even iets zingen, nee

we houden een talentenjacht! Net als The Voice of Holland

hebben we een echte jury en zingen we de sterren van de hemel!

Neem je verkleedkleding/onesie voor je act mee?

Repair café
Demonteren is superleuk om te doen én leerzaam. Zien hoe iets

werkt en in elkaar zit! Iedereen is welkom in ons repair café.

We hebben vandaag een BBQ.

Dinsdag 27 juli

Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het

drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje

zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
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Emoji bomen
We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen, wat voor

gezicht geef jij de boom?

We hebben vandaag een BBQ.

Woensdag 28 juli

Gezond zelfportret
Een zelfportret kun je tekenen of schilderen. Op een heel andere

manier maken we een zelfportret. Met behulp van diverse

soorten groente en fruit mag jij een gezicht maken. Wat wil je

allemaal gebruiken, welke vormen zijn handig? Hoe zie je er uit

en lijkt je portret op jou?

Selfie challenge op de Bult
Iedereen maakt wel eens een sel�e, toch? Je doet vandaag mee

aan een coole sel�e challenge! Wie lukt het om alle sel�es te

maken op de Bult?

Vandaag eten we brood.

Donderdag 29 juli

Sport- en speldag onder leiding van Maaike
Vandaag daagt Maaike ons uit met allemaal leuke spellen.

Vergeet je sportkleding niet.

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 30 juli

Subway Surfers challenges
Stap op je "hoverboard" en surf de wereld van Subway Surfers

in. Lukt het jou om alle challenges te volbrengen?

Subway Surfers Stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken

met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Vandaag eten we brood.
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