
BSO Alles Kids

Gam� o� - leve� 2
Hallo jongens en meisjes van BSO Alles Kids ,

Deze 2e week van de zomervakantie gaan we verder met het thema Game on! We
hebben weer veel activiteiten voor jullie in petto.

Speel de 'Brawl Stars Edelstenengraai', ga 'Op zoek naar Prinses Peach'. Smul van de
Super Mario paddenstoelen of win met de Emoji bingo!

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Bij mooi en warm weer kunnen we ook naar de speeltuin gaan of met water spelen
buiten op het plein. Neem je zwemkleding, handdoek en eventueel ook je zonnebrand
mee.

Groetjes , de juffies van Alles Kids.

Maandag 26 juli
It's showtime
Fashion Famous met vuilniszakken! Maak van
vuilniszakken prachtige jurken, shirts, jassen of andere
kleding Zijn we helemaal tevreden? Dan is het tijd voor de
modeshow!
Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of
het drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan mag je een
liedje zingen of misschien win je wel een leuk prijsje?
Mijnenveld-estafettes
Kennen jullie de klassieke game 'Mijnenveger'? Wij spelen
dit offline! In het mijnenveld is een veilige route verstopt.
Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!

Dinsdag 27 juli
Star Stable: Druïde training
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier
zijn allerlei verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een
aantal uitproberen!
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Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je
parachute ook echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt
een parachute?
Neem voor deze activiteit een plastic tas mee van thuis!
TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes
voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan
deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.
Dans je mee?

Donderdag 29 juli
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat?
Maak ze thuis schoon en droog en neem ze mee naar de
BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.
Voor deze activiteit hebben we lege potjes nodig, bv van
olvarit of een kauwgompotje. Nemen jullie er 1 of meer
mee??
Edelstenengraai
Brawl Stars fans verzamelen! Verzamel met je team zo snel
mogelijk 10 edelstenen. Maar pas op voor de wachters!
Laat het edelstenen graaien beginnen.
Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen
eten. Doe je mee?

Vrijdag 30 juli
Subway Surfers Stoepkrijtkunst
Subway Surfers graffiti met stoepkrijt! We maken prachtige
kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape
en aan de slag te gaan met stoepkrijt.
Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de
game Super Mario Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en
help Peach te bevrijden!

Tot volgende week!
Volgende week een nieuw thema...... wat zal het zijn ??
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