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Gam� o� - leve� 4
Lieve jongens en meisjes deze week zijn we op de boerderij en volgen we hun
doenkids programma.

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 'Real Life Animal Crossing' en 'Ontwerp je eigen Gamecontroller'. Zin in iets
gevaarlijk lekkers tussendoor? Maak dan een 'Minecraft Creeper Smoothie'.

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

Groetjes Sjanet, Petra, Jasmijn en Ipie

Maandag 9 augustus
Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak
je favoriete Hay Day boerderijdieren op brood.

Minecraft Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je
van deze coole Minecraft Creeper uitvoering? Maak hem
zelf en voer de vogels!
FIFA penalty schietspel
Bouw jouw schoenendoos om tot een echt
strafschopgebied, inclusief bewegende keeper!

Paw Patrol bingo
Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een offline game,
namelijk bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je
jouw kaart als eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'
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Dinsdag 10 augustus
Minecraft Creeper smoothie
Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet?
Maak dan eens een Minecraft Creeper smoothie! Gooi alle
ingrediënten in de blender en versier je glas. Daar krijg je
spierballen van...
Rocket League Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden
een offline autorace. Welke auto gaat zo snel als een raket?

Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende
geluiden. Maar we zien niets! Raad jij wat het geluid is?

Woensdag 11 augustus
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?
Het Perfecte Plaatje
Lukt het jou om het perfecte plaatje te maken? We gaan op
pad met onze fotocamera's en doen toffe opdrachten.

Donderdag 12 augustus
Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario
fruitsalade! Mamma mia!

Maak een Animal Crossing vishengel
Maak van een tak een Animal Crossing vishengel! Boren,
draad spannen en een dobber vast zetten. Daarna gaan we
echt vissen met de vissen zoekkaart. Welke vissen zitten er
bij jou in het water?
Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen
probeer je vrolijke smileys te verzamelen.

Real Life Animal Crossing
Speel dit uitdagende spel in vakken, dat gebaseerd is op de
game Animal Crossing. Zoek fossielen, vang insecten en
speel het bloemenspel! Wie is het snelst?
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Vrijdag 13 augustus
Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema. Over welke game gaat
jouw diorama? Adopt me, Work at a Pizza Place of Fashion Famous? Of heb je zelf nog een
goed idee?!
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en
doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Snapchat je gek!
Verstoppertje spelen met Snapchat? Ja, dat kan! Dit wordt echt lachen!
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