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Gam� o� - leve� 2
Hallo allemaal,

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.

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

Groetjes van het BSO team.

Maandag 26 juli
Natuurbso 10:00-13:30. Graag oude kleren en schoenen
mee.

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!
Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en bevestig ze
daarna aan elkaar met touw. Hoe tof staat dit op jouw
kamer?

Dinsdag 27 juli
Teken een gamefiguur
Hoe ziet jouw favoriete Minecraft figuur eruit? Of heb je
altijd Mario al willen tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen
gamefiguur.
Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen
eten. Doe je mee?

Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of
het drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan mag je een
liedje zingen of misschien win je wel een leuk prijsje?
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Woensdag 28 juli
Keigoede Hay Day kas!
Bouw nu een echte Hay Day kas en verbouw je eigen
groenten! Door gebruik te maken van een kas kunnen
bloemen en groenten gekweekt worden. Wat laat jij hierin
groeien?
It's showtime
Fashion Famous met vuilniszakken! Maak van
vuilniszakken prachtige jurken, shirts, jassen of andere
kleding Zijn we helemaal tevreden? Dan is het tijd voor de
modeshow!

Donderdag 29 juli
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat?
Maak ze thuis schoon en droog en neem ze mee naar de
BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een
zelfgemaakte Slurp Juice maken. Hier scoor je zeker weten
veel health points mee!
FIFA ratingkaart
Altijd al een echte prof-voetballer willen zijn? Maak nu je
eigen FIFA ratingkaart en voel je een echte prof!

Vrijdag 30 juli
Opvang op Maasplein
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