
Sport BSO De Basis

Gam� o� - leve� 2
Deze week hebben we te gekke games op het programma staan. Speel de Mijnenveld-
estafette, teken jouw favoriete Minecraft figuur en slurp tussendoor aan je gemaakte
Fortnite Slurp Juice. Kijk je ondertussen wel uit dat je de levende snake ontwijkt?!

Maandag 26 juli
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?
Mijnenveld-estafettes
Kennen jullie de klassieke game 'Mijnenveger'? Wij spelen
dit offline! In het mijnenveld is een veilige route verstopt.
Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!
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 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.
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?
Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen
probeer je vrolijke smileys te verzamelen.

Woensdag 28 juli
Op woensdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO
de Wilgen.

Donderdag 29 juli

 

26 juli
t/m

30 juli



Sport BSO De Basis

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!

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

Extra spel: Honkbal
We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar
is net even iets anders. Sla de bal weg en rennen maar!

Vrijdag 30 juli
Op vrijdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO de
Wilgen.
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