
BSO Olivier

Gam� o� - leve� 5
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 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?
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!

Dinsdag 17 augustus
SportBSO 11:00-14:30. Graag sportkleding mee.

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!
TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart?
Kruis het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?
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Woensdag 18 augustus
Opvang op Maasplein

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?

Subway Surfen op het droge
Altijd al willen surfen maar geen golven in de buurt? Maak
samen deze surfplank en surf op het droge net zoals in de
game Subway Surfer.
Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de
skins uit de game Fortnite.

Welke FIFA-speler ben ik?
Raad maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier
League? Een Nederlander? Een keeper? Probeer er achter te
komen via de wie ben ik editie van FIFA 20.

Vrijdag 20 augustus
Opvang op Maasplein
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