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Scrollen & Dollen, Swipen & Swingen - Level
1
19 juli t/m 23 juli

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 knutselen een magische 'Tovertablet', laten een 'Vulkaan van LEGO' uitbarsten en doen
net als in Animal Crossing een 'Dierenwinkel speurtocht'. Ook smikkelen we van 'Mario Party
Snacks' en maak heerlijke muffins voor jou én je paard bij 'Jorvik's Bakkerij'.

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van Lisa, Tamara en Esther.

Maandag 19 juli
Vandaag gaan we naar de Bubbel Jungle in Leiderdorp

Uitstapje naar de Bubbel jungle
Lekker spelen in de speeltoestellen zoals trampolines, klimtoestellen en de
bubbelcars.

Dinsdag 20 juli
Graffi� art workshop
We leren hoe je een echt street-art graffi�-kunstwerk maakt met
spuitbussen. Doe je ook mee met deze coole workshop?

Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet alleen voor
ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof, net als het ruimteschip
in Among Us, waar we een balletje doorheen laten rollen als Crewmate.
Kun jij het circuit volgen?

Donderdag 22 juli
Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Natuurspeeltuin voorschoten
Vandaag spelen, klimmen en klauteren en spelen met water in de
Natuurspeeltuin. Daar gaan we ook lekker buiten eten.
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Vrijdag 23 juli
Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball
met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Levend Snake
Ken jij de retro game Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de bek van de
slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Dierenwinkel speurtocht
Welke dieren vind jij allemaal in de dierenwinkel? Net als in de game
Animal Crossing gaan we op onderzoek uit.

 


