
Kinderkasteel Anne
Frank

Scrolle� & Dolle� - Leve� 1
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 en Swingen. 

We knutselen een magische 'Tovertablet' en een pokeball met een Pokémon. We
smikkelen van 'Mario Party Snacks' en maken heerlijke muffins voor jou én je paard bij
'Jorvik's Bakkerij'. We blijven deze week ook in beweging door levend Fifa tafelvoetbal
en het spelen van levend Snake.

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

Groetjes van Michelle, Daniella, Anneke, Dana, Elly en Ginette.

Maandag 19 juli
Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje
met verf en gaan racen over wit papier. Het lijkt wel Rocket
League!
Hay Day's Koeiensjoelen!
We wanen ons helemaal in Hay Day! We gaan
koeiensjoelen! Een super simpele, maar geweldig leuke
activiteit om even tussendoor te doen. Plezier verzekerd!

Dinsdag 20 juli
Levend FIFA tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent een
FIFA-speler en mag niet van je plek af komen. Welk team
wint er? Succes!
Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet
alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Donderdag 22 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?!

 

19 juli
t/m

23 juli
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Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze
snacks zijn helemaal in stijl. Maak echte Mario sterren,
verrassingskisten en een eetbare Toad!

Vrijdag 23 juli
Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze
eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon
kies jij?
Levend Snake
Ken jij de retro game Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de
bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

 

19 juli
t/m

23 juli


