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Zomervakanti� BSO d� Pirate�: Gam� o�
- leve� 5
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. 

Swing je suf tijdens een potje 'Fortnite dancebattles' of maak je eigen kleding voor een
modeshow'. Zin in actie?! Speel de 'levend Among Us' of waag je aan een zelfgemaakt
doolhof.

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

Groetjes,

Chantal en Naida

Maandag 16 augustus
Vandaag komen er reptielen naar de BSO. We willen jullie vragen om de
kinderen voor 9.30 uur te brengen.

Eetbaar FIFA voetbalelftal
Ken jij de bekende voetballers uit de game FIFA? Wij maken
een compleet eetbaar voetbalelftal!

Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe
denk je dat je dit spannende doolhof of labyrint kunt
trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Dinsdag 17 augustus
Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een Animal Crossing visspel wat leuk is om te
maken én waarmee je daarna ook nog leuk kunt spelen.
Binnen of buiten: net wat je wilt!
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!
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Donderdag 19 augustus
Fashion Famous Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en
in ieder geval creatiefste outfits. Heb je spullen die wij
hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!
Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de
kaarten! Pas op voor de Impostor, want deze probeert het
spel te saboteren...

Vrijdag 20 augustus
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me.
Leuk om op te hangen in je kamer of te gebruiken als
onderzetters! Welk dier wil jij maken?
Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij
een kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!
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