
Basisbende - Viermaster

Gam� o�
Hallo allemaal,

In de mei vakantie 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.

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

Groetjes, BSO team De Viermaster.

Maandag 26 april
Welk dier hoor ik daar?
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de
dieren kunt herkennen op hun geluid. Lukt jou dat?

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!

Donderdag 29 april
Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet
alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes
voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan
deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.
Dans je mee?

Vrijdag 30 april
Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei
weggetjes waar Mario overheen rijdt om de finish te halen:
3... 2... 1... START!
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar
het een onderdeel van is? We gaan er achter komen tijdens
dit leuke spel!
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Maandag 3 mei
Smakelijke Mario paddenstoelen
'Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen..' Dat
liedje ken je vast. Wij gaan zelf paddenstoelen maken die
we lekker op kunnen eten. Doe je mee?
Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je
parachute ook echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt
een parachute?

Dinsdag 4 mei
It's showtime
It's showtime! Maak van vuilniszakken prachtige jurken,
shirts, jassen of andere kleding Zijn we helemaal tevreden?
Dan is het tijd voor de modeshow!
Subway surfers stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te
plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met
stoepkrijt.

Donderdag 6 mei
Gezonde Rocket Leaque auto's
Vroemmmm... We maken verschillende auto's en eten ze
daarna op. Eet smakelijk!

Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder kan ook binnen! Met simpele,
natuurlijke ingrediënten maken we een modderbadje waarin
onze boerderijdieren heerlijk kunnen badderen!

Vrijdag 7 mei
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit,
kleur dit in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?

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?
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Maandag 10 mei
Paw Patrol: Reddingsmissies
Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en word het
nieuwste lid van het reddingsteam!

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit keer doen we
het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

Dinsdag 11 mei
Emoticons storytelling
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand hiervan een verhaal vertellen?

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Donderdag 13 mei
What do you MEME?
Een meme is een tekening of foto met daarop een tekst wat heel goed bij elkaar past en
daardoor erg grappig is. Wie maakt tijdens dit spel de grappigste combinatie?

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te
kijken!

Vrijdag 14 mei
Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt eten? Natuurlijk
niet alle pokéballs kun je eten maar degene die we gaan maken wel!

Tape je naam met schilderstape!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf maken we een graffiti-
kunstwerk van onze naam. Helemaal in de stijl van Subway Surfer.
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