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Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.

Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschri� en strikte
geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion is spectaculair,
maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie 850…
Steek je no��eboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat, want er gebeuren vreemde
dingen op de BSO... Hè?! Wat ligt daar nu? Het lijken wel een soort puzzelstukjes. En als we
ze aan elkaar leggen vormen ze een raar symbool?! Lukt het jullie dit mysterie elke dag te
ontrafelen?
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!

Veel succes,
Groetjes van het BSO-team

Maandag 2 mei.
Zwemmen.
Met de kinderen die een zwemdiploma hebben gaan wij zwemmen.

Naar Ghoy-bos
Met de jongste kinderen (die geen zwemdiploma hebben) gaan we naar het
Ghoy-bos. Lekker spelen en picknicken.

Dinsdag 3 mei.
Free Running workshop van Dave.
Bij free running beweeg je je door middel van gymnas�sche technieken,
zoals bijvoorbeeld flip's, salto's en vault over obstakels. Dave komt een
super snelle workshop geven.

Linke soep: ontrafel het recept
Hier is iets misgegaan. Alles is verkeerd opgeschreven! Kunnen jullie
achterhalen hoe jullie deze linke soep moeten maken? Ontrafel het recept!

Mystery box challenge
Een detec�ve moet natuurlijk ook erg crea�ef zijn. Laat je fantasie de vrije
loop en bedenk zelf wat je van de gekregen materialen wilt maken. Wat zit
er in jouw mystery box?

Donderdag 5 mei.
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Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen �jdens deze oude
spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en het blij� leuk! Doe je
ook mee?

Vrijdag 6 mei.
Mysterieus boekje
Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen met jouw
truc. Zo lijkt het alsof je echt kunt toveren!

Fortune cookies
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze gelukskoekjes
zelf! Welke geheime code verstop jij in jouw koekje?

Spion tre�al
Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit �jdens dit gave balspel!

Levend Cluedo
Ken je het bordspel cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend
cluedo. Er is een roof gepleegd en wij proberen erachter te komen wie het
gedaan hee�, waar het gebeurd is en waarmee er ingebroken is. Help jij
mee?
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Maandag 9 Mei.
Speurplaat "Zoek de dader"
Er is een roof gepleegd! Tijdens deze crea�eve zoektocht ga je op zoek naar de dader die iets
waardevols gestolen hee�. Lukt het jou om de dader te ontmaskeren?

Vergrootglas koekjes
Klaar om een echte detec�ve te worden? Maak dan deze mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op
onderzoek uit. Speur smakelijk!

De geheime lijst
Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken! Iemand uit de groep maakt een lijst van 5 dingen
die jij moet gaan vinden. De lijst blij� echter geheim...Scoor jij de meeste punten? Dit lijkt veel op het
spel Mastermind....moeilijk dus!

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks op onze kleding en doen daarna
het licht uit. Kun jij als een ware detec�ve ontdekken wie er aan het dansen is?

lasergamen
We spelen onbeperkt lasergame op eigen loca�e. een spannende game vol ac�e en plezier.

Dinsdag 10 mei
Naturalis
Naturalis is een wonderlijke plek voor iedereen die meer wil ontdekken over de natuur van vroeger en
nu.

Donderdag 12 Mei.
Morsecode armband
Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een armbandje: hoe speciaal! Je leert wat morsecode
is en kiest je eigen code.

Sabotage pannenkoekmuffins
We gaan pannenkoeken bakken, maar dan een beetje anders dan anders. Het recept en de
basisingrediënten liggen klaar. Maar wat er in de pannenkoekmuffins komt is a�ankelijk van de voltooide
opdrachten!

Weerdetec�ves: ontcijfer de wolken
We worden weerdetec�ves! We kijken naar de wolken in de lucht. Kun je aan de wolken zien welk weer
het gaat worden? Vul het weerpaspoort in!

Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via elektriciteitsdraden. Dit
werd morsecode genoemd: signalen van lange en korte piepjes. Kun jij berichten versturen in
morsecode?
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Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en zo jouw sluiper pakken?

Vrijdag 13 Mei.
Aan de bakdag.

Bakdag, we gaan allerlei hapjes maken.

Cupcakes bakken
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!

Clownpizza's bakken
Mmmm, lekker pizza! We maken zelf clownpizza's, die we natuurlijk ook lekker gaan opeten.

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze dat weer anders! Het
is zeker weten al�jd weer smullen!

Luikse wafels bakken
Met een wafelijzer maak je de heerlijkste typisch Belgische wafels. Heb je er ook al zo'n zin in?

 


