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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 Team de Mariniers

Maandag 25 april
Weerwolven spel
Het is nacht in wakkerdam en de weerwolven worden wakker. Overleef jij
deze nacht?

Picknicken
Verzamel wat we allemaal nodig hebben en vul de tas. We maken lunch
voor heel de groep en kiezen het lekkerste plekje uit in de buurt om onze
kleedjes neer te leggen. Tijd om te picknicken.

Archery tag workshop
Hebben jullie ooit geschoten met pijl en boog? Dat wordt even oefenen....
We krijgen een workshop Archery tag aangeboden waar deze skills goed
van pas komen.

Dinsdag 26 april
Levend stratego (uitstapje)
We gaan de strijd aan tegen een andere loca�e. Verover de vlag als eerste
en win het spel, maar kijk uit voor de bommen, spionnen en soldaten.

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

Het verboden woord
Je teamgenoten het woord brandweer te laten raden, zonder het woord
"vuur" te mogen gebruiken of poli�eagent zonder het woord "boef". Hmm
dat klinkt eenvoudig, maar is moeilijk dan je denkt!
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Woensdag 27 april
Gesloten wegens Koningsdag!

Donderdag 28 april
Wie is de Mol- Bordspel
Maak het codewoord door de vragen goed te beantwoorden. Maar let op!
De mol brengt jullie op het verkeerde pad. Wie is de Mol?!

Uitstapje bowlen
Vandaag gaan wij gezellig bowlen met elkaar. Vergeet geen sokken aan te
trekken in verband met bowlingschoenen.

Gli�er ta�oos
Met speciale pennen tekenen op je arm of gebruik een sjabloon.
Kindvriendelijke gli�er ta�oos.

Vrijdag 29 april
Pionnenroof
Wees je groepsgenoten te snel af en zorg ervoor dat je alle pionnen te
pakken krijgt. Maar let op en laat je niet �kken. Wie zal de meeste pionnen
weten te roven?

Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel waarbij
we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt er tevoorschijn?
Bingo!

Vingerafdruk sleutelhanger
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk sleutelhanger! Leuk
om cadeau te doen of om aan je fietssleutel te hangen.
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Maandag 2 mei
Levend Cluedo
Ken jij het spel 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.

Braakballen uitpluizen
Ooit wel eens gezien wat uilen allemaal opeten? Wow is dat een schedel..... Ga op ontdekking met een
loop en een pincet.

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

Dinsdag 3 mei
Dans workshop Rode Sneackerz
Klaar om te swingen en danspasjes aan te leren? Doe mee met de Dans workshop.

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

Break-out
Welke dief ontsnapt als eerst uit de gevangenis? Doe mee met deze leuke variant tussen vier op een rij
en boterkaas en eieren.

Woensdag 4 mei
Vandaag is de opvang bij Loca�e de schatzoekers
Adres: Bloemerd 2 2353 BZ Leiderdorp 06-13329519
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Donderdag 5 mei
Codewiel
Maak dit toffe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschri� maakt! Leuk om een geheim bericht naar
een vriend of vriendin te sturen.

Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je achtervolgers? Of kies je juist
voor het vangen en weten jullie samen de ontsnapte boef op �jd in te sluiten?

Uitstapje ijsje halen bij Danice
Keuze uit vele smaken, welke smaak kies jij? Heerlijk genieten van een lekker ijsje.

Vrijdag 6 mei
Volg de QR-codes
Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet houden?! Zoek de QR-codes
en scan ze om te weten welke kant je op moet. Tijd voor ac�e!

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!

Boeven maskers
Maak je eigen boevenmasker en ga op de foto in onze gevangenis photobooth. Wees crea�ef met papier,
karton, lijm en een schaar.

 


