
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Scrollen & Dollen - Level 5 Super Mario
16 augustus t/m 20 augustus

Druk op de level up knop van Prof. Simpel en wij zijn nu een level up naar een speciaal level
Nintendo.

Donkey Kong, Pokémon, Zelda en Mario. De bekende figuren van spelletjesmaker Nintendo
komen deze week aan bod.

Wij zijn geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur. Inloop is tot 9:30 uur kom je later bel dan even.

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

Het programma kan nog veranderd worden in verband met uitstapjes die we toch nog
kunnen doen.

Maandag 16 augustus
Treffende tre�alspellen
Vind jij tre�al ook zo'n leuk spel? Wij hebben hier veel verschillende
varianten van uitgeschreven! De keuze is reuze.

Levend Donkey Kong
Bekend van het computerspel. Wij hebben ons eigen versie gemaakt.

Bananen zoekspel
Denk je aan Donkey Kong? Dan denk je aan bananen. We hebben dus voor
ons spel bananen nodig maar ja waar gaan we die vinden.....

Dinsdag 17 augustus
Pokémon vangen Vrijbuiterstyle
We kennen het spel Pokémon GO. Nu is er ook een niet telefoonversie en
wij van de Vrijbuiters hebben deze aangepast naar een speciale Vrijbuiter
versie. Go�a catch 'em all!

Zelda's Avontuur
Een Dungeons and Dragons avontuur bedacht door Nikolaj in het thema van
Zelda.

Woensdag 18 augustus
Vandaag zijn we gesloten
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Donderdag 19 augustus
Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes
waar Mario overheen rijdt om de finish te halen: 3... 2... 1... START!

Levend super Mario
Super Mario was één van de eerste pla�orm computerspellen. Wij gaan
proberen om dit om te ze�en naar een levend spel. Hierbij je moet
klimmen, springen en klauteren.

Vrijdag 20 augustus
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

LEGO Masters
Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens Brickmaster en wint
het gouden steentje?

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!

 


