
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 6:
Scrollen en dollen level 6
23 augustus t/m 27 augustus

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 een modeshow houden, zelf brood maken, een fotochallenge 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 23 augustus
Archeon
We gaan naar het Archeon toe.

Dinsdag 24 augustus
Auto's in de modder
Auto's, modder en klei. Meer heb je niet nodig voor een geweldige
ac�viteit! Rijden maar!

Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Help je mee je eigen dieren van zoutdeeg te maken?

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te
evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!

Woensdag 25 augustus
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Minecra� proe�escircuit
Speel jij wel eens Minecra�? Of weet je wat dit is? Wij spelen deze game
deze keer offline �jdens het doen van allerlei toffe proe�es.

Outdoor foto challenge: summer edi�on
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle onderdelen die
op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

Real Life Animal Crossing
Speel dit uitdagende spel in vakken, dat gebaseerd is op de game Animal
Crossing. Zoek fossielen, vang insecten en speel het bloemenspel! Wie is
het snelst?

Donderdag 26 augustus
Tre�al - Winkel van Sinkel
Verdien geld met een supersnelle ronde tre�al en ga daarmee naar de
Winkel van Sinkel. Wat koopt jouw team om te kunnen winnen?

Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt
van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen en knopen!

Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval
crea�efste ou�its. Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem
alles mee naar de BSO!

Vrijdag 27 augustus
Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat worden?

Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Help je mee je eigen dieren van zoutdeeg te maken?

 


