
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Scrollen & Dollen - Level 4 De boerderij
09 augustus t/m 13 augustus

Druk op de level-up-knop van Prof. Simpel en wij zijn nu een level up naar een Boerderij. Deze
week staat dan ook in het teken van gamen op de boerderij Maar ook duiken wij even in de
geschiedenis van het gamen met ons eigen game museum. We gaan een paar klassiekers
spelen zoals Pong en Pac-Man.

De boerderij is geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur. Inloop is tot 9:30 uur hierna moet er
eerst even gebeld worden.

Denk je wel aan passende kleding bij het weer. Neem lekker elke dag je zwemspullen mee.
We maken weer een zwembad bij mooi weer.

Maandag 9 augustus
Plants vs zombies smokkelspel
Plants vs Zombies is een spel dat veel op de telefoons wordt gespeeld.
Maar dit keer hebben de Vrijbuiters er een speciaal smokkelspel van
gemaakt.
Neem je waterpistolen mee

Zaaien maar!
In de lente is het �jd om te zaaien! Het is maar wat spannend om elke dag
even te kijken of je plantje al is gegroeid! We gaan eerst mooie
bloempotjes maken en daarna zaadjes erin doen. Natuurlijk geven we onze
zaadjes goed water en kijken we elke dag of er al iets is veranderd.

Dinsdag 10 augustus
Het Boerderijspel
Het leven van een boer gaat niet al�jd over rozen. Bij dit spel moeten de
kinderen dieren kopen, onderhouden en weer verkopen. Goede
onderhandeltalenten of juiste verzorging en kennis van dieren is een
vereiste.

Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je dit spelletje!

Woensdag 11 augustus
Vandaag zijn wij gesloten.
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Donderdag 12 augustus
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk wi�e s�ppen uit het
doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk s�ppen en
win het spel!

Levend Pong
Pong was het allereerste computerspel. Hierbij kon je 1 tegen 1 een blokje
naar elkaar overspelen zoals bij tennis Wij hebben geprobeerd om er een
levende versie van te maken. Zal dit een geslaagd experiment zijn?

Vrijdag 13 augustus
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

Dierengeluidenspel
In de bossen zijn dieren verstopt, kunnen jullie ze vinden door goed te
luisteren?
Samen met de Schatzoekers

Ons eigen game museum
Vandaag gaan wij iets doen wat we bijna nooit doen. Wij gaan gamen.
Maar niet op de nieuwste Playsta�on 5 maar op oude game consoles.
Kennen jullie het spel Tetris en Donkey Kong al?

 


