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Gam� o� - leve� 3
Lieve jongens en meisjes,

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 aan de slag met spuitbussen en maken onze eigen Subway Surfer 'Graffiti
Art'. Bakken een heerlijke, kleurrijke 'Healthy Roblox Sizzle Burger' en knutselen coole
'Minecraft Hangers' en 'Super Mario Hats'.

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

Groetjes Sjanet, Petra, Jasmijn en Ipie

Maandag 2 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!
Nature Tie Dye Shirts
Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal
en verf om saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk
stukje mode! Zo voel je je helemaal hip, net als in Fashion
Famous.
Maak beroemde duo's
Ken jij al deze bekende duo's van televisie of uit
videogames? Probeer maar eens uit te beelden hoe Shrek
en Fiona zijn of Belle en het Beest! Hoe goed kun jij
improviseren?

Dinsdag 3 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna
mooi in! Wat wil jij stempelen?

Minecraft Moddermetselen
Dit keer bouwen we geen huis in een game maar stropen
we onze mouwen eens goed op. We gaan te werk als een
echte metselaar en bouwen een muur van stenen en
zelfgemaakt moddercement!
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Adopt me Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst
nog wel moet vinden... Herken jij sommige dieren uit de
game Adopt Me?
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?

Woensdag 4 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!
Achter het net vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen. Niet met een
hengel, maar met een net! Vis de plastic dieren uit de
oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor de
milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net gaat
vissen!
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!

Donderdag 5 augustus
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.
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!
Paw Patrol: Reddingsmissies
Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol
Reddingmissies en word het nieuwste lid van het
reddingsteam!
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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!

Vrijdag 6 augustus
Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als hen! Of ben je liever Princess
Peach of de stoere Bowser? Knip de onderdelen uit en zet ze op je hoofd!

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit keer doen we
het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team wint?
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