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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 maken wij pranks, hebben we een foto challenge, doen we een tiktok

bingo, maken we een Subway Surfplank en bakken we heerlijke wentelteefjes.

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 16 augustus

De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van

in de war kan raken. Wij maken pranks, voeren deze uit en

�lmen dit. Lachen!

Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters.

Welk team heeft de beste helden of misschien wel de beste

schurken?

Vandaag eten we een broodje knakworst.

Dinsdag 17 augustus

Outdoor foto challenge: summer edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle

onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

Fashion Famous lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten maken.

Maak zelfs kleding of haar voor je ontworpen poppetje!

Vandaag eten we brood.

 

16 augustus

t/m

20 augustus
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Woensdag 18 augustus

Mini Subway Surfer surfboards
Zo leuk om te maken: kleine surfboards van foam, om

vervolgens te mee spelen. Ze blijven heel goed drijven!

Stop motion
We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein beetje

aan de opstelling en plakken dan de foto's achter elkaar. Nu lijkt

het net een �lmpje! Niet makkelijk, maar wel cool!

Vandaag eten we brood.

Donderdag 19 augustus

Subway Surfen op het droge
Altijd al willen surfen maar geen golven in de buurt? Maak

samen deze surfplank en surf op het droge!

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis

het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?

Wentelteefjes
We bereiden een recept wat al heel lang bestaat: wentelteefjes.

Brood met ei, suiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet

smakelijk!

Vandaag eten we dus wentelteefjes.

Vrijdag 20 augustus

Midgetgolf
Samen met Beresterk gaan we midgetgolfen. Wie heeft met de

minste slagen het einde gehaald?

Vandaag eten we brood.
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