
Wasko bso Het Palet

Gam� o� - leve� 1
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. Ben jij klaar voor een offline adventure?
Here we go!! Deze week gaan we donderdag ook nog eens heerlijk sporten bij de Sport
BSO. En voor vrijdag staat er ook iets heel leuks gepland ´´dansworkshop´´ Wie danst
er met ons mee?!

Swingende groetjes Renate, Tessa, Zachary en Willemijn

Maandag 19 juli
Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze
eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon
kies jij?
What do you MEME?
Een meme is een tekening of foto met daarop een tekst wat
heel goed bij elkaar past en daardoor erg grappig is. Wie
maakt tijdens dit spel de grappigste combinatie?
Lunch
Vandaag gaan we een lekker broodje gezond eten. We
bakken bruine broodjes af in in de oven en gaan deze lekker
beleggen. Wat doe jij erop? Paprika, komkommer ,sla ,kaas
,gekookte misschien?
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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Dinsdag 20 juli
Levend FIFA tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de
speler en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er?
Succes!
Welk Adopt me dier hoor ik daar?
Bij Adopt Me verzamel je zoveel mogelijk dieren. Maar
herken jij ze eigenlijk wel als je ze hoort? Raad het geluid!

Lunch
Pasta salade, eten jullie thuis ook wel eens een pasta
salade? Vandaag gaan we deze met elkaar maken en dan
heerlijk opeten mmmmmh...
FIFA kwartet
Dit kwartetspel kun je spelen als een normaal kwartetspel,
maar ook in een coole ren variant! Verzamel jij de meeste
scheenbeschermers of voetbalsokken?

Woensdag 21 juli
Sportbso Molenzicht
Vandaag gaan we met elkaar naar de Sportbso locatie
Molenzicht. Er staan daar sportieve activiteiten op ons te
wachten. Dus doe je sportieve kleding en schoenen aan!!
Graag voor 10.00 op de BSO aanwezig zijn, We zijn daar
van 11.00 tot 14.30 aanwezig. We zijn dan rond 15.00 weer
terug op de BSO. Wij hebben er heel veel zin in!!
Lunch
Vandaag gaan we ons eigen lunchpakketje maken om mee
te nemen naar de Sportbso. Wat doen jullie op je broodje?!

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-
games, waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar
te kijken!
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Donderdag 22 juli
Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier met je vinger op tekenen en
het ook weer wegvegen. Cool toch?!

LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet het in elkaar. Welk
karakter kies jij?

Lunch
Vandaag gaan we een '''gewone boterham'' eten. Wat voor lekkers gaan jullie erop doen?!

Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan
er achter komen tijdens dit leuke spel!

Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen probeer je vrolijke smileys te
verzamelen.

Vrijdag 23 juli
Dansworkshop van Brenda Schot
Vandaag staat er iets heel bijzonders op de planning!! We krijgen een dansworkshop van
dansdocente Brenda Schot. Neem gerust lekker zittende kleding mee dat jullie optimaal mee
kunnen doen!!
YouTube Wie ben ik
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee!

Lunch
Mario Party Snacks!!Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn
helemaal in stijl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Gameconsole of -controller maken
Maak je eigen toffe gameconsole of controller en bestuur iemand net zoals in een echte
videogame! Ga jij voor de PS4, de Nintendo Switch of de Game Boy?

Levend Snake
Ken je deze retro-game?! Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer
wordt!
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