
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Scrollen & Dollen - Level 6 Roblox
23 augustus t/m 27 augustus

Druk op de level-op-knop van Prof. Simpel en we levelen up naar het fenomeen Roblox. Het
pla�orm voor gamende kinderen. Roblox is een verzameling van allerlei spelletjes. wij
hebben een aantal van deze spelletjes naar de Vrijbuiters gehaald.

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

Maandag 23 augustus
Escape de Vrijbuiters
Hopelijk kun je aan het eind van deze dag uit de Vrijbuiters ontsnappen en
weer naar huis gaan....

Mijnenveld-estafe�es
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als
eerst, dan winnen jullie het spel!

Dinsdag 24 augustus
Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te
veroveren?
Heb je een waterpistool of nerf? Neem het dan mee voor vandaag

Working at the Pizza place
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent en eigenlijk ook veel leuker dan
bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu
helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Woensdag 25 augustus
Wij zijn gesloten vandaag

Donderdag 26 augustus
Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema. Over
welke game gaat jouw diorama? Adopt me, Work at a Pizza Place of
Fashion Famous? Of heb je zelf nog een goed idee?!

Waterpistool lasergame
We gaan vandaag op onze eigen BSO Lasergamen. Lukt het jou om de vlag
te veroveren?
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Vrijdag 27 augustus
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

Vrijbuiters Hooidagen
In samenwerking met het MEC (Milieu Educa�e Centrum) in Leiderdorp
hebben wij vandaag onze eigen hooidagen. Wat lee� er allemaal in de wei
en in de buurt van ons gebouw. Wat zouden we kunnen doen om te zorgen
dat we meer leven om ons heen hebben? Vandaag gaan wij dat uitvinden.
Neem je fiets mee. We gaan waarschijnlijk op pad.

 


