
Wasko BSO Trossenlos

Wee� 5; I� he� ee� voge�? I� he� ee�
vliegtui�?...
Trek je cape aan en maak je klaar voor een spektakel.

We duiken de wereld van de Superhelden in!

Welke superheld ben jij? En wat voor cape zou je willen dragen?

Ook gaan we mysteries oplossen zoals alleen superhelden dat doen.

Sterke groetjes van;

Claudia (Iron Man), Cynthia ( Captain America), Demi (Spiderman), Merve (Black
Panther), Miranda (Hulk) & Stacey (Thor)

Als het mooi weer is gaan we ons afkoelen met water.

Neem dan een zwembroek/pak, slippers, handdoek mee.

Maandag 16 augustus
Superhelden pizza's
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren
zouden nog wel eens extra goed kunnen smaken! Waarom?
Wij maken pizza's met de symbolen van onze superhelden!
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen
óf door een oud t-shirt te verknippen. Helemaal niet moeilijk
en supergaaf.
Superhelden setspel
Wie vind zo snel mogelijk de superhelden? De kaartjes
liggen allemaal door elkaar en we doen een wedstrijd wie
de meeste superhelden bij elkaar weet te zoeken.

Dinsdag 17 augustus
Super spaarpot
Een paar spaarcenten komen altijd goed van pas! Daarom
gaan we onze eigen spaarpot maken; in superheldenstijl!
We hebben daar wel glazen potjes met deksels voor nodig.
Help jij mee sparen?
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Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene
soep die je krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm
en het recept kun je mee naar huis nemen.
Welke superheld ben ik?
Wil jij altijd al een superheld zijn? Of stiekem een schurk?
Nu kan het! We spelen het spel 'Wie ben ik' in superhelden
en schurken variant. Wie weet word jij wel superman, of een
zware jongen...

Woensdag 18 augustus
Batplane
Ken jij Batman? Die superheld gebruikt zijn batmobiel of de
batplane (zijn vliegtuig) om overal razendsnel te zijn. Wij
maken de batplane nu zelf!
Hamburger Superman
De hamburgers die wij gaan maken zijn niet alleen heel
lekker, wie weet krijg je er superpower van want we toveren
ze om tot Superman hamburgers!
Superhelden ganzenbord
Dit ganzenbordspel bestaat uit alleen maar opdrachten!
Wie komt het eerst bij de finish en is dus de snelste
superheld?

Donderdag 19 augustus
Gevangenis photobooth
Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst
een gevangenis maken en maken natuurlijk een foto van
alle schurken.. We laten ze echt niet zomaar gaan hoor!
Langs de laserstralen
We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals
echte schurken na een overval! Als we de laserstralen goed
ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
Superhelden Foto Challenge
Jij hebt een missie! Accepteer jij deze missie en ben jij in
staat aan te tonen dat je over superpower beschikt? Lukt
het jou en je team deze heldendaden vast te leggen?
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra
heldhaftig door het uitvoeren van superheldendaden. Leg ze
allemaal vast op de foto. Achter iedere opdracht staat
hoeveel punten je hiermee kunt verdienen.
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Vrijdag 20 augustus
Superkwast
Jij bent toch ook een superheld?! Knutsel mee en maak hem na met behulp van een kwast.

Kraak de code
De ketting van de barones is gestolen! De dieven hebben een briefje achtergelaten in de
kluis, maar eerst moeten we de code kraken! Via een speurtocht gaan we opzoek naar de
code en zo ontdekken we wie de dieven zijn!
Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor Nederland. Letterlijk betekent het woord
'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair in
combinatie met pittige salsa's, chilisaus of met guacamole. De vulling bevat in elk geval
kaas, soms ook reepjes gare kip, chorizo, champignon of bijvoorbeeld ham. Smullen!!!
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