
Wasko BSO Kiekeboe

Gam� o� - leve� 5
Lieve jongens en meisjes,

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. 

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'.

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

Groetjes Sjanet, Petra, Jasmijn en Ipie

Maandag 16 augustus
Afkick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online
kunt. Leuk om anderen mee te foppen of om zelf een beetje
af te kicken misschien?
Grashuisjes
Bouw offline en maak je eigen huis. Wat zijn ze leuk, deze
grashuisjes! En heel simpel om te maken. Wie ontdekt de
eerste grassprietjes in dit zelf te bouwen huisje?
Stop motion
We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein
beetje aan de opstelling en plakken dan de foto's achter
elkaar. Nu lijkt het net een filmpje!
Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel
karakters. Welk team heeft de beste helden of misschien
wel de beste schurken?
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Dinsdag 17 augustus
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me.
Leuk om op te hangen in je kamer of te gebruiken als
onderzetters! Welk dier wil jij maken?
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!
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!
Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat
gedaan? Zonder code kunnen we er niet in. Vinden we de
code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle
opdrachten tot een goed einde te brengen...
TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart?
Kruis het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?

Woensdag 18 augustus
Eetbaar FIFA voetbalelftal
Ken jij de bekende voetballers uit de game FIFA? Wij maken
een compleet eetbaar voetbalelftal!

LEGO schaduwtheater
In de LEGO videogames zijn ook alle gebouwen van LEGO
gemaakt. Vandaag gaan we een schaduwtheater bouwen
en daarna misschien wel een show opvoeren!
Mega Animal Crossing katapult schieten
Tijd voor katapult schieten. En niet met zo'n kleine katapult
zoals in Animal Crossing. We schieten met een mega
katapult. Wie scoort de meeste punten?

Donderdag 19 augustus
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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De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van in de war kan raken. Wij
maken pranks, voeren deze uit en filmen dit. Lachen!

Vrijdag 20 augustus
Levend Rocket League
Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren met een auto!

Subway Surfers challenges
Stap op je "hoverboard" en surf de wereld van Subway Surfers in. Lukt het jou om alle
challenges te volbrengen?
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