
De Boerderij

Gam� o� - leve� 6
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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Voer experimenten uit tijdens het
'Minecraft Proefjescircuit' en word een echte influencer tijdens de 'Unboxing
Challenge'.

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

Groetjes Sjanet, Petra, Jasmijn en Ipie

Maandag 23 augustus
Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!

Outdoor foto challenge: summer edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle
onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

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.

Dinsdag 24 augustus
Kubus leggen
Een echte breinbreker! Dit spel is gebaseerd op de bekende
Rubiks kubus. Pak een voorbeeldkaart en maak de kubus
net zoals op de kaart.
Star Stable: Ontwerp je eigen paard
De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en
kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op
papier!
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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Woensdag 25 augustus
Kleed je in Fashion, voel je Famous
Ken jij de game Fashion Famous op Roblox? Wij spelen een
'offline' versie waarbij we ons zo snel mogelijk verkleden en
een mini-modeshow lopen. Wie heeft de mooiste outfit?
Trefbal - Winkel van Sinkel
In veel populaire games kun je spullen kopen in een winkel.
Verdien tijdens dit spel geld met een supersnelle ronde
trefbal en ga daarmee naar de Winkel van Sinkel.

Donderdag 26 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?
Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder zoals op de boerderij in Hay Day,
kan ook binnen! Met simpele, natuurlijke ingrediënten
maken we een modderbadje waarin onze boerderijdieren
heerlijk kunnen badderen!
Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers in de game Minecraft gaan we ons
eigen broodje bakken bij een kampvuurtje. Hmmmm,
heerlijk!

Vrijdag 27 augustus
Toffe telefoonstandaard
Op zoek naar een handige standaard om je telefoon in te
zetten? Zoek niet verder maar maak het zelf! Je kunt het
versieren op de manier die jij wilt. Tof én handig.
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?
Unboxing challenge
Kijk jij wel eens naar unboxing video's op YouTube of
andere kanalen? Deze keer zijn wij aan de beurt! Wat zit er
bij jou verstopt?! Vertel het tijdens de unboxing challenge!
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