
Wasko bso Het Palet

Gam� o� - leve� 3
Ha lieve kinderen,

Week 3 van deze spectaculaire zomervakantie!! En ook deze week weer een bomvol
programma!!En deze week komt de dansdocente weer voor een dansworkshop. Dat
wordt weer lekker swingen!! Ook gaan we minecraft hangers knutselen, samen een
lekkere zomerse salade maken, een FIFA Bingo spelen en sporten bij de Sport BSO.
Neem je gymkleding mee donderdag.

Groetjes Tessa, Zachary, Renate en Willemijn

Maandag 2 augustus
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!!
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!
Lunch
Zomerse Salade, wie helpt ons mee deze te maken?

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?
Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt
het Team Rocket om Pokémon af te pakken van de
trainers? Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym?
Doe mee met het renspel met punten.
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Dinsdag 3 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna
mooi in! Wat wil jij stempelen?

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?
Lunch
Vandaag eten we een lekkere bruine boterham met kaas! Of
wil je er liever iets anders op ?! Dat kan natuurlijk ook!!

FIFA bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk?
Roep GOAL! als je bingo hebt. Valse Bingo? Dan moet je
een trucje doen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
Edelstenengraai
Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen. Maar
pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien
beginnen.

Woensdag 4 augustus
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!
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?
Lunch
Vandaag eten we een broodje. Wie bakt ermee?!

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!
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Donderdag 5 augustus
Sporten bij de Sportbso
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
We gaan ons eigen lunchpakketje maken en deze meenemen naar de Sportbso

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

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!

Lunch
Jaaaaaa we gaan lekker patatjes met snackjes eten!!

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

Emoticons storytelling
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand hiervan een verhaal vertellen?
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