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Frank

Swipe� & Swinge� - Leve� 6
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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Voer experimenten uit tijdens het
'Minecraft Proefjescircuit' en maak je eigen broodjes. Ook wordt er deze week wat
afgedanst bij de BSO dat wordt vastgelegd op beeld.

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

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

Maandag 23 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!

Minecraft proefjescircuit
Speel jij wel eens Minecraft? Of weet je wat dit is? Wij
spelen deze game deze keer offline tijdens het doen van
allerlei toffe proefjes.

Dinsdag 24 augustus
Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten
maken. Maak zelfs kleding of haar voor je poppetje! Het lijkt
wel Fashion Famous!
Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken!
Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Donderdag 26 augustus
Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers in de game Minecraft gaan we ons
eigen broodjebakken bij een kampvuurtje. Hmmmm,
heerlijk!
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Fortnite Dancebattles
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games
spelen waarbij het draait om het uitbeelden van de emotes.
Wie verdient de meeste V-Bucks? Battle mee!

Vrijdag 27 augustus
Toffe telefoonstandaard
Op zoek naar een handige standaard om je telefoon in te
zetten? Zoek niet verder maar maak het zelf! Je kunt het
versieren op de manier die jij wilt. Tof én handig.
Unboxing challenge
Kijk jij wel eens naar unboxing video's op YouTube of
andere kanalen? Deze keer zijn wij aan de beurt! Wat zit er
bij jou verstopt?! Vertel het tijdens de unboxing challenge!
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