
Wasko bso Het Palet

Gam� o� - leve� 2
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.

Speel de 'Brawl Stars Edelstenengraai', ga 'Op zoek naar Prinses Peach' en kraak de
code van Jack de Hacker tijdens de 'Multimedia Escape'. Zin om te verdwalen? Waag
je dan in 'Het Natuurlabyrint' en laat je geblinddoekt leiden door een Imposter uit de
game Among Us.

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

Groetjes Tessa, Zachary, Renate en Willemijn

Maandag 26 juli
Natuur BSO
Trek je oude kleding aan!! We gaan leuke activiteiten doen
bij de Natuur BSO. Graag om 09.00 op de BSO aanwezig
zijn. We zijn op de Natuur BSO van 10.00 tot 13.30. Wij
hebben er zin in!!
Lunch
Vandaag gaan we gezellig met elkaar picknicken bij de
Natuur BSO. Help je mee alles klaar te maken?!

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes
voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan
deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.
Dans je mee?
Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei
weggetjes waar Mario overheen rijdt om de finish te halen:
3... 2... 1... START!
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Dinsdag 27 juli
Teken een gamefiguur
Hoe ziet jouw favoriete Minecraft figuur eruit? Of heb je
altijd Mario al willen tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen
gamefiguur.
Lunch
Vandaag eten we wraps. Je mag er van alles op doen!!
Paprika, tomaat, komkommer.. Wie helpt ermee snijden?!

Star Stable: Druïde training
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier
zijn allerlei verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een
aantal uitproberen!
Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of
het drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan mag je een
liedje zingen of misschien win je wel een leuk prijsje?
Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen
eten. Doe je mee?

Woensdag 28 juli
Vandaag zijn jullie welkom op Sport Bso ivm het kindaantal.
Juf Tessa is daar ook aanwezig

Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je
parachute ook echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt
een parachute?
Mijnenveld-estafettes
Kennen jullie de klassieke game 'Mijnenveger'? Wij spelen
dit offline! In het mijnenveld is een veilige route verstopt.
Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!
It's showtime
Fashion Famous met vuilniszakken! Maak van
vuilniszakken prachtige jurken, shirts, jassen of andere
kleding Zijn we helemaal tevreden? Dan is het tijd voor de
modeshow!
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Donderdag 29 juli
Dansworkshop
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!!
Lunch
Broodje Hamburgers mmmmmh lekker uitje erbij. Maar de uien moeten nog wel gesneden
worden en hierbij kunnen wij wel hulp gebruiken. En misschien wilt iemand ons wel mee
helpen bakken!!
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp Juice maken. Hier
scoor je zeker weten veel health points mee!

LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en droog
en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Vrijdag 30 juli
Subway Surfers Stoepkrijtkunst
Subway Surfers graffiti met stoepkrijt! We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te
plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Lunch
Vandaag eten we heerlijke pizza's!!

Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en bevestig ze daarna aan elkaar met touw. Hoe
tof staat dit op jouw kamer?

Edelstenengraai
Brawl Stars fans verzamelen! Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen. Maar
pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien beginnen.
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