
Wasko bso Het Palet

Gam� o� - leve� 6
Ha lieve kinderen,

De laatste week van de zomervakantie daar gaan we extra van genieten!!'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'.En we
sluiten deze vakantie af met een tropische disco!! Neem je hawai slinger mee als je
deze misschien nog thuis heb liggen...

Zomerse groet Tessa, Zachary, Renate en Willemijn

Maandag 23 augustus
Bootcamp
Meester Zachary geeft vandaag weer een Bootcamp!!
Heerlijk lekker sportief bezig zijn met elkaar...

Lunch
Lunch
Vandaag maken we heerlijke nasi.
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!

Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!
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Dinsdag 24 augustus
Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten
maken. Maak zelfs kleding of haar voor je ontworpen
poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!
Star Stable: Ontwerp je eigen paard
De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en
kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op
papier!
Lunch
Lunch
Vanmiddag maken we een groente omelet.
Fashion Famous Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en
in ieder geval creatiefste outfits. Heb je spullen die wij
hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!
Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken!
Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Woensdag 25 augustus
Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal
Crossing dier van zoutdeeg.

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?
Lunch
Lunch
Vanmiddag maken we wraps, help je mee.....
FIFA Food cookbook
Weet jij wat het favoriete eten is van Frenkie de Jong? Zoek
het op en schrijf het in je FIFA Food cookbook.

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.
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Donderdag 26 augustus
Fortnite Dancebattles
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games spelen waarbij het draait om het
uitbeelden van de emotes. Wie verdient de meeste V-Bucks? Battle mee!

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?

Lunch
Lunch
Vanmiddag eten we een gezonde bruine boterham.
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!
Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te evolueren om
ieder gevecht te kunnen winnen!

Vrijdag 27 augustus
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?

Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een Animal Crossing visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook
nog leuk kunt spelen. Binnen of buiten: net wat je wilt!

Lunch
Lunch
Vandaag eten we ovenfriet met snacks , zo sluiten we de vakantie af :)
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.

Tropical disco
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!
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