
Dikkertje Dap

Zomervakanti� BSO d� Pirate�: Gam� o�
- leve� 3
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 gaan Pacman spelen en iedereen foppen met foto's. Ook maken we een heerlijke
'Pokéball pizza', en knutselen we coole 'Minecraft hangers' en een gelukshanger
hoefijzer voor wat extra geluk!

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

Groetjes,

Chantal en Naida

Maandag 2 augustus
Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je
ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je
eten maar degene die we gaan maken wel!
Foppen met foto's
Weet jij wat een optische illusie is? (moeilijk woord hè..) Het
betekent gezichtsbedrog! Iets wat je anders ziet dan het in
werkelijkheid is. Wij gaan dit fotograferen!

 

02 augustus
t/m

06 augustus



Dikkertje Dap

Dinsdag 3 augustus
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte
stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man.
Verzamel zoveel mogelijk stippen en win het spel!
Zoutkristallen maken
Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk
kristallen maken! Die maken we van zout, water én met wat
geduld. Het resultaat wordt verbluffend! Het lijkt zo uit de
game Brawl Stars te komen.

Donderdag 5 augustus
Fashion Famous Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke Fashion Famous mode te maken
hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden.
Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel
meer!
Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze Star
Stable hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig
versierd met veren, kralen en knopen!

Vrijdag 6 augustus
Minecraft hangers
Diverse coole figuren van Minecraft kun je namaken
volgens de patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen
maak je een coole hanger!
Selfie challenge
Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer
MOET je ze maken want je doet mee aan een coole selfie
challenge! Welke groep lukt het om als eerste of als beste
de selfies te maken?
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