
Uilen - Scrollen & Dollen +

Swipen & Swingen Level 3

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 gaan toppen met foto's, maken een heerlijke smoothie, gezonde auto's en

knutselen coole 'Minecraft Hangers'.

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

Groetjes van Daniëlle, Ilonka en Erika

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 2 augustus

Teken een gamefiguur
Hoe ziet jouw favoriete Minecraft �guur eruit? Of heb je altijd

Mario al willen tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen

game�guur.

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten.

Welk team wint?

Vandaag eten we brood.

Dinsdag 3 augustus

Haarlemmermeerse bos
Vandaag gaan wij naar het Haarlemmermeerse bos, vergeet je

zwemkleding niet!

Vandaag eten we brood.

 

02 augustus

t/m

06 augustus
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Woensdag 4 augustus

Gezonde auto's
Vroemmmm... We maken verschillende auto's en eten ze daarna

op. Eet smakelijk!

Crossen met je droomauto
Wat is jouw droomauto? We onwerpen onze eigen Rocket

League racewagen en daarna gaan we crossen met onze auto's!

Vandaag eten we brood.

Donderdag 5 augustus

Minecraft hangers
Diverse coole �guren van Minecraft kun je namaken volgens de

patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een

coole hanger!

Minecraft Creeper smoothie
Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet? Maak

dan eens een Minecraft Creeper smoothie! Gooi alle

ingrediënten in de blender en versier je glas. Daar krijg je

spierballen van...

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 6 augustus

Foppen met foto's
Weet jij wat een optische illusie is? (moeilijk woord hè..) Het

betekent gezichtsbedrog! Iets wat je anders ziet dan het in

werkelijkheid is. Wij gaan dit fotograferen!

Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat

je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar

degene die we gaan maken wel!

Vandaag eten we pizza, en vullen dit aan met brood.

 

02 augustus

t/m

06 augustus


