
Dikkertje Dap

Zomervakanti� BSO d� Pirate�: Gam� o�
- 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 geven een heel gaaf optreden: 'The Masked Singer'. Neem dus allemaal je
verkleedkleren mee zodat je onherkenbaar gaat zijn!! Mario party snacks lusten jullie
vast ook wel en we gaan een mooie LEGO vulkaan bouwen!

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

Groetjes,

Naida en Chantal

Maandag 19 juli
10.00 - 15.30
Vandaag gaan we naar Benschop speelplezier! Kunnen jullie de kinderen
uiterlijk om 9.30 uur naar de BSO brengen?

Dinsdag 20 juli
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting
alleen maar leuk is om naar te kijken!

What do you MEME?
Een meme is een tekening of foto met daarop een tekst wat
heel goed bij elkaar past en daardoor erg grappig is. Wie
maakt tijdens dit spel de grappigste combinatie?
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Donderdag 22 juli
Willen jullie vandaag allemaal verkleedkleren meenemen? Het is de
bedoeling dat je niet herkenbaar bent voor de andere kinderen en de
leidsters.

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!
The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt
het andere team dat jij het bent?

Vrijdag 23 juli
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!

Tape je naam met schilderstape!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat
verf maken we een graffiti-kunstwerk van onze naam.
Helemaal in de stijl van Subway Surfer.
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