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Missie 850
03 mei t/m 14 mei

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 Lisa, Esther en Els

Maandag 3 mei
Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien
te stelen. Maar pas op voor de poli�eagenten, want die zullen er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blij�!

Timmer een vermomming
Maak een toffe vermomming van hout! Timmer een gekke bril of een
grappige snor op een stuk hout. Kun jij raden wie erachter zit?
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Dinsdag 4 mei
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?

Melkmysterie
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met
melk heel veel geheimen kan bewaren?

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!

Donderdag 6 mei
Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie hee� dat gedaan? Zonder
code kunnen we er niet in. Vinden we de code èn iets lekkers? We hebben
45 minuten om alle opdrachten tot een goed einde te brengen...

Jachtseizoen
Zorg voor goede schoenen want we moeten rennen! We hebben maar twee
minuten de �jd voor ze ons op de kaart kunnen zien. Verstoppen en rennen
dus!

Vrijdag 7 mei
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Pannenkoeken mysterie
Lekker, we eten pannenkoeken bij de lunch. Als we tenminste op �jd de
pannen, mixer, beslagkom en de ingrediënten vinden! Help jij met zoeken?

Maandag 10 mei
Weerwolven
Normaal wordt het dorp wakkerdam door weerwolven geplaagd. Maar dit
keer spelen we dit spannende spel in Egypte! Denk aan mummies, zand, zon
en goden en godinnen. Wie is er slim genoeg om te overleven?

Rescue �me!
Buitenaardse wezens, of te wel aliens, hebben de commandant van de
astronautenmissie ontvoerd en gevangen genomen in hun spiderweb. De
commandant moet bevrijd worden door de andere missieleden, de
astronauten. Rescue Time!

Dinsdag 11 mei
Spek de speurneus
Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn?
Wees even een echte detec�ve en speur met ons mee!

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.
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Vrijdag 14 mei
Spoorzoeken met agent Speurneus

 


