
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 2:
Scrollen en dollen level 2
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende spellen
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

We gaan onder andere je naam op een schilderij maken, je eigen 3d bril maken, mijnenveld
estafe�e doen en nog veel meer

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Wij hebben er zin in.

Graag zien wij de kinderen voor 09.00 uur binnen i.v.m. de ac�viteiten. Mocht dit niet lukken
wilt u ons dit dan laten weten via het groepslogboek, mondeling of via een sms-je?

Wij zien de kinderen graag elke dag met zwemkleding (handdoek en zwemspullen), setje
droge kleding en eventueel schoenen of laarzen die vies mogen worden.

De opvang is de gehele vakan�e bij de Schatzoekers. Mocht het anders worden hoort u het
op �jd van ons.

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur brengen en voor 18.30 uur ophalen. De kinderen eten fruit
en brood bij ons dus u hoe� niets mee te geven.

Groetjes Marieke

Maandag 26 juli
Maak je eigen 3D-bril
Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar
kun je hem bekijken zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven!

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!

Dinsdag 27 juli
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet
het in elkaar. Welk karakter kies jij?
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Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp
Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt als eerst
over de finish? Ga voor de winst!

Woensdag 28 juli
Emoji bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het drolletje?
Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen (of een kusje
geven?). Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!

Donderdag 29 juli
Vossenjacht
11:00
Vossen: pas maar op! Wij komen eraan! Tenminste, als we zien dat het een
vos is... Geen echte vos, maar iemand die verkleed is!
de kinderen van de vrijbuiters zullen de vossen spelen.

Edelstenengraai
Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen. Maar pas op voor de
wachters! Laat het edelstenen graaien beginnen.

Vrijdag 30 juli
TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin
er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves eens proberen onder
de knie te krijgen. Dans je mee?

Smakelijke paddenstoelen
'Op een grote paddenstoel, rood met wi�e s�ppen..' Dat liedje ken je vast.
Wij gaan zelf paddenstoelen maken die we lekker op kunnen eten. Doe je
mee?
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