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Superhelde� e� schurke� wee� 4:
Mysterie�z�_missie�

Hallo allemaal,

Wij kunnen nu al zeggen dat dit een hele mysterieuze week gaat worden! Het gaat er
allemaal een beetje raar aan toe, of nou ja... raar? Meer mysterieus! We doen
mysterieuze experimenten, bootsen geheime missies na en zelfs het eten is nogal
mysterieus... Ben je klaar om een spannende, maar vooral hele leuke week te beleven?
Kom dan ook en waan je voor een week op mysterieuze missie!

Groetjes van de juffen (en de meester) van Villa Kakelbont.

Maandag 9 augustus
Politiepet en boetes
Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu
kun je boetes uitschrijven na het maken van deze pet en
bijbehorende boetes.
Schurken scavenger hunt
Overal zijn er echte schurken verstopt! Lukt het jou hen te
vinden? Wie verzamelt ze het snelst tijdens deze "hunt"?

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We
maken op een hele stoere manier een kunstzinnig schilderij!

Dinsdag 10 augustus
Geheimschrift
We voeren een wetenschappelijk experiment uit. Hoe schrijf
ik met onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?

Knikkerverven
Met knikkers kun je natuurlijk knikkeren, maar je kunt er ook
mee verven. We maken samen de prachtigste kunstwerken
met knikkers en vrolijke kleuren verf.
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!
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Woensdag 11 augustus
Magische stenen
Oproep voor alle ouders: geef je koffiedik mee naar de BSO.
We hebben dit nodig voor het maken van magische stenen.
Spannend!
Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je vrienden. Kun jij
ontdekken wie zijn vingerafdruk op het bord staat?

Schurken smokkelspel
In dit super spannende smokkelspel gaan wij als schurken
zoveel mogelijk smokkelen en als politie zoveel mogelijk
tegenhouden. Ben je ook zo benieuwd wie er wint?

Donderdag 12 augustus
Pokémon: Gotta catch 'em all 12
We volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en
Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken
we en hebben we het allemaal goed?
Scan to enter
Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime
ruimte betreden. Een irisscan van je ogen kan toegang
verlenen, maar je eigen hand scannen kan ook!
Superschuim
Wat gebeurt er met het scheerschuim en de voedings-
kleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En wat als je er
een blaadje papier op legt?

Vrijdag 13 augustus
Ballonnenpomp
Zonder onze eigen adem of een pomp te gebruiken blazen
we een ballon op! Hiervoor gebruiken we wel een paar
ingrediënten, doe mee een kijk hoe dit kan!
Boooooonaan!
Boooooo! Spookjes gemaakt van bananen op een stokje.
Lekker zijn ze! Je moet wel geduld hebben hoor: de
spookjes moeten in de vriezer!
Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we
een balletje doorheen laten rollen. We maken het lekker
moeilijk door een bepaald circuit te volgen.
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