
BSO Olivier

Gam� o� - leve� 4
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 9 augustus
Minecraft Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je
van deze coole Minecraft Creeper uitvoering?

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

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!'

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?
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Woensdag 11 augustus
Opvang op Maasplein

Donderdag 12 augustus
NatuurBSO 10:00-13:30. Graag oude kleren en schoenen
mee

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met
behulp van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie
kies jij?
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!
Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario
fruitsalade! Mamma mia!

Vrijdag 13 augustus
Opvang op Maasplein
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