
Dikkertje Dap

Zomervakanti� BSO d� Pirate�: Gam� o�
- leve� 2
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 spelen Mario kart maar niet met de controller. We gaan namelijk levend Mario kart
doen in de sporthal. Hoe gaaf is dat! Verder gaan we bijzondere trucjes 'a la Dude
Perfect' leren. Na het karten krijgen we vast honger dus maken we ook lekkere Mario
paddenstoelen!

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

Groetjes,

Naida en Chantal

Maandag 26 juli
Vandaag hebben we de sporthal naast de school gehuurd van 10.00-
11.00 uur. Daarom willen we vragen om alle kinderen voor 9.30 uur te
brengen.

Piranha plant
Ken je die piranha planten uit de game Mariokart, die je op
willen eten als je langs rijdt? Wij maken deze piranha
planten na van papier!
Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie
komt als eerst over de finish? Ga voor de winst!

 

26 juli
t/m

30 juli
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Dinsdag 27 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.
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
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?
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?

Vrijdag 30 juli
Trickshots en trucjes à la Dude Perfect
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden. Wat
dat is? Bijzondere trucjes met spullen die iedereen wel heeft.
Welke trickshots ga jij maken?
Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen
eten. Doe je mee?
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