
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Swipen & Swingen - Level 2 Habbo hotel
26 juli t/m 30 juli

Druk op de Level-up- knop van Prof. Simpel en we levelen up van camping naar hotel.

Hotel de Vrijbuiters hee� verschillende accommoda�es, zoals een heerlijk zwembad, indoor
lasergamen, een werkplaats en natuurijk zijn er verschillende excursies. Het hotel is
uitstekend bereikbaar met het spoor.

Het is verstandig om dagelijks uw zwemspullen en of extra kleren mee te nemen. Denkt u
ook aan bij het weer passende kleding.

Het hotel is dagelijks geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Check in tot 9:30 uur mocht u later willen inchecken belt u dan eerst even. Check out graag
voor 18:30 uur anders zijn wij genoodzaakt om een extra heffing in rekening te brengen.

Het management Hotel de Vrijbuiters

Onderdeel van de Habbo Hotel groep

Maandag 26 juli
Bijenhotel
Heb je thuis nog lege pvc buizen, lege bloempo�en, wc-rolletjes? Neem wat
mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel van.

Levend Ticket to Ride
Ticket to ride is een bord spel waarbij de spelers spoor routes moeten
aanleggen naar verschillende steden. Wij gaan dit spel in een levende
versie spelen.
h�ps://www.kampac�viteiten.nl/Levend-�cket-to-ride/

Dinsdag 27 juli
Bijenhotel
Heb je thuis nog lege pvc buizen, lege bloempo�en, wc-rolletjes? Neem wat
mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel van.

Lasergamen
Je zit achter de bosjes in BoraBora. Weggedoken wachtend op de spion die
probeert je vlag te stelen. Je ziet hem sluipen langs het panna veldje. Ping
ping ping. Aaah nee he! De andere spion is om gelopen en hee� je
neergeschoten. Wij hebben met andere loca�es een lasergame spel
gekocht, vandaag mogen wij ze uit proberen.
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Woensdag 28 juli
Vandaag zijn wij gesloten

Donderdag 29 juli
Bijenhotel
Heb je thuis nog lege pvc buizen, lege bloempo�en, wc-rolletjes? Neem wat
mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel van.

Vossenjacht
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 hotel cluedo
edi�e.
We doen deze ac�viteit samen met de Schatzoekers. Wij zijn op zoek naar
Piraten en Rebellen die vos willen zijn. Het thema is hotelgast. Dus kom als
rijke dame, de�ige meneer, kok uit de keuken, schoonmaker, als piccolo en
zo voort.

Vrijdag 30 juli
Vandaag zijn wij bij Schatzoekers

Eigen Geocache maken.
We hebben de vorige vakan�e geocaches gezocht. Een geocache is een
verstopt kistje die we kunnen vinden door het volgen van coördinaten. Vaak
zijn ze verstopt of moet je een puzzeltje oplossen om hem te vinden. We
hebben een aantal leuke gezien. Dit keer gaan wij onze eigen geocaches
maken. Deze gaan wij vervolgens verstoppen in de Bloemerd zodat andere
mensen ze kunnen vinden.

 


