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Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende games
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

Waag je geblinddoekt in het 'Natuurlabyrint' net als in de game Among Us, ga 'Op zoek naar
Prinses Peach', ren je suf �jdens de Brawl Stars 'Edelstenengraai' en schud je heupen los
�jdens de 'TikTok moves'!

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

Groetjes van Lisa, Tamara en Esther

Maandag 26 juli
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!

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin
er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves eens proberen onder
de knie te krijgen. Dans je mee?

Del�s blauwe tegeltjes
Del�s blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Er gebeurt iets magisch
als je monochroom werkt: elk tegeltje wordt anders en toch passen ze
allemaal bij elkaar. Zelfs als je niet voor typisch Del�s blauwe mo�even
kiest!

Maak je eigen 3D-bril
Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar
kun je hem bekijken zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven, net
als in videogames.

Dinsdag 27 juli
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet
het in elkaar. Welk karakter kies jij?

Trix
Een super groot trampoline park waar je helemaal los kan gaan. Jump je
mee!
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Donderdag 29 juli
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp
Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Park Cronesteyn
Bij dit park kun je wandelen, skaten en spelen bij de waterspeelplaats.
Daarnaast is er nog een moerastuin en kun je varen met vlo�en.

Vrijdag 30 juli
Subway Surfer Stoepkrijtkunst
We maken prach�ge graffi�-kunstwerken, net als in Subway Surfer, door
vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met
stoepkrijt.

Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

 


