
Wasko BSO Trossenlos

Wee� 6; J� hoe� gee� cap� t� drage� o�
ee� superhel� t� z��.
Voor ons zijn jullie allemaal superhelden!

Alweer de laatste week van de zomervakantie; de tijd is omgevlogen.

Deze week hebben wij weer genoeg leuks te doen; we gaan aan de slag met Mario,
Pokemon & wat zijn superhelden zonder schurken?

Hopelijk hebben jullie net zo'n leuke vakantie gehad als wij.

Dankbare groetjes van;

Claudia, Cynthia , Demi , Merve , Miranda & Stacey

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

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

Maandag 23 augustus
Schurken scavenger hunt
Overal zijn er echte schurken verstopt! Lukt het jou hen te
vinden? Wie verzamelt ze het snelst tijdens deze "hunt"?

Eetbare dynamietstaven
Al sinds heel lange tijd gebruiken schurken dynamietstaven.
Ze doen dat om dingen open te breken en iets te laten
ontploffen. De dynamietstaven die wij gaan maken kunnen
ook openbreken: gelukkig komt er dan geen ontploffing
maar iets anders uit!
Super stappen
Kun jij al grote stappen zetten? Laat maar zien! En weet je
ook op welke kleur je nu staat? Is de cirkel rood, groen of
geel? Welke kleuren ken je nog meer en wat zien we om ons
heen? Tijdens het stappenspel ontdekken we heel veel.

Dinsdag 24 augustus
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Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien
als hen! Of ben je liever Princess Peach of de stoere
Bowser? Knip de onderdelen uit en zet ze op je hoofd!
Pokémon: Gotta catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon
te vinden. We volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar
rechts en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon
ontdekken we onderweg en hebben we het allemaal goed?
Supergezonde stoplichtijsjes
Heerlijk met die hitte, een lekker ijsje! Deze superlekkere
stoplichtijsjes moeten een tijdje in de vriezer, maar zijn het
wachten waard!

Woensdag 25 augustus
Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht
stralende sterren zien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Zijn het
eigenlijk kleine zonnetjes die 's nachts licht geven? Met dit
experiment komen we daar achter!
Heldenmoed
Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter
in dit leuke balspel.

Speurplaat "Zoek de dader"
Er is een roof gepleegd! Tijdens deze creatieve zoektocht ga
je op zoek naar de dader die iets waardevols gestolen heeft.
Lukt het jou om de dader te ontmaskeren?

Donderdag 26 augustus
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee!
Tattoo sleeve
Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol
neptattoos! Supercool om te maken!

Spek de speurneus
Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de
sporen zijn? Wees even een echte detective en speur met
ons mee!

Vrijdag 27 agusustus
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Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze mysterieuze
hapjes zitten? Gebruik je speurneus en je smaakpapillen!

Codewiel
Maak dit toffe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschrift maakt! Leuk om een geheim
bericht naar een vriend of vriendin te sturen.

Mysterieus boekje
Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen met jouw truc. Zo lijkt het
alsof je echt kunt toveren!
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