
Wasko bso Het Palet

Gam� o� - leve� 5
Hallo kinderen,

Het is week 5 van de zomervakantie dus berg al je coins op in je 'Animal Crossing Bell
Bag', swing je suf tijdens een potje 'TikTok Bingo' of maak een 'Afkicktablet'. Zin in
actie?! Speel de 'Subway Surfers Challenges' of waag je aan een potje voetbal met een
bestuurbare auto tijdens 'Levend Rocket League'. Maandag gaan we lekker ravotten
in het Alblasserbos, dinsdag mogen we weer sporten bij de Sport Bso en donderdag
gaan we naar de Grote Speeltuin in Kinderdijk. Wow wat hebben we een leuke week
voor de boeg.

Groetjes Tessa, Zachary, Renate en Willemijn

Maandag 16 augustus
Speelplezier in het Alblasserbos
Vandaag gaan we spelen in het Alblasserbos. We nemen de
metaaldetector en de ´´vis´´magneet mee. Wie weet vinden
we nog schatten!! Ook gaan we levend stratego spelen
daar. Wie weet de beste verstop plek te vinden?!
Lunch
Picknicken in het bos. Wie helpt ons alles klaar te maken?!

Levend Stratego
Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het
wordt gespeeld met twee partijen van ongeveer gelijke
grootte (bijvoorbeeld: rood en blauw). Het doel is om de
"vlag" van de tegenpartij te veroveren
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Dinsdag 17 augustus
Sport Bso 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
Lunch
We gaan ons eigen lunchpakketje maken en deze nemen
we mee naar de Sport bso. Wat ga jij er voor lekkers
opdoen?!
Paw Patrol memory
Wie is er niet bekend met Paw Patrol? Wij spelen er een leuk
memory spel mee en trainen zo ook nog eens ons
geheugen!
Popcorn Pikachu
Popcorn en pikachu: een hele leuke combinatie. Als je
pikachu opent regent het gewoon popcorn, super lekker! En
heel leuk om samen te delen!

Woensdag 18 augustus
Vandaag zijn er helemaal geen kinderen op de BSO dus de
BSO is dicht. Telefonisch niet bereikbaar maar als er iets is
mail gerust!!

Donderdag 19 augustus
Speel plezier in Speeltuin Kinderdijk
Trek je oude kleding aan!! We gaan lekker ravotten in de
grote speeltuin in Kinderdijk. Graag allemaal uiterlijk om
09.30 op de BSO zijn.
Lunch
Lunch
Vandaag gaan we gezellig met elkaar picknicken in de
grote speeltuin.
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit,
kleur dit in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?
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Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de game Fortnite. Wat
voor lekkers drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij?

Vrijdag 20 augustus
Bootcamp
Meester Zachary gaat een bootcamp geven!! Trek je sportieve kleding aan dit wordt
zweten...

Lunch
Lunch
Vanmiddag maken we een heerlijk broodje hamburger.
Animal Crossing Bell Bag
Kennen jullie de Bell Bags uit de game Animal Crossing? In deze activiteit maken we ze na!
Je kunt kiezen uit twee soorten, welke wil jij maken?

Speeltuin/kinderboederij
We gaan vandaag lekker spelen in de speeltuin en/of naar de kinderboederij.
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