
Dikkertje Dap

Zomervakanti� BSO d� Pirate�: Gam� o�
- 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 word de winnaar bij het spel 'Rocket League
Autosjoelen'.

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

Groetjes,

Chantal en Naida

Maandag 23 augustus
Rocket League Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer
sjoelen we met auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de
game Rocket League?! Wie rijdt de meeste punten bij
elkaar?
Star Stable: Ontwerp je eigen paard
De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en
kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op
papier!

Dinsdag 24 augustus
Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken!
Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?
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Donderdag 26 augustus
Fortnite Quartet Game
We spelen een variatie op kwartet, waarbij het de bedoeling
is dat we in teams allemaal Fortnite materiaal gaan
verzamelen! Verzamel ze door ze bij een ander team weg te
roven en naar jouw grondgebied te vervoeren zonder getikt
te worden.
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.

Vrijdag 27 augustus
Minecraft Kampvuur van papier
Dit zelfgemaakte vuurtje uit Minecraft is geschikt voor
binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en stenen
nodig. Help je mee?
Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten
maken. Maak zelfs kleding of haar voor je ontworpen
poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

 

23 augustus
t/m

27 augustus


