
FloreoKids- BSO De Blokhut

Scrollen & Dollen, Swipen & Swingen - Level
3
02 augustus t/m 06 augustus

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. 

Knip en kleur echte 'Super Mario Hats' en tover jezelf om tot Mario, Luigi, Princess Peach of
misschien wel Bowser! Maak van strijkkralen echte 'Minecra� hangers' of speel een spelletje
Levend Pac-Man. Trek gekregen? Bak dan 'Healthy Roblox Sizzle Burgers' of maak een
Pokéball pizza!

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

Groetjes van Tamara, Lisa en Esther

Maandag 2 augustus
Minecra� hangers
Diverse coole figuren van Minecra� kun je namaken volgens de patronen
die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een coole hanger!

Picknicken in het Ghoybos
Vandaag gaan we lopen naar het Ghoybos, hier kunnen we lekker spelen op
de kabelbaan en springen over de natuurlijke hindernissen.

Maak beroemde duo's
Ken jij al deze bekende duo's van televisie of uit videogames? Probeer maar
eens uit te beelden hoe Shrek en Fiona zijn of Belle en het Beest!

Dinsdag 3 augustus
Crossen met je droomauto
Wat is jouw droomauto? We gaan even knutselen en daarna kunnen we
crossen met onze eigen ontworpen auto's net als in Rocket League!

Minecra� Moddermetselen
Dit keer bouwen we geen huis in een game maar stropen we onze mouwen
eens goed op. We gaan te werk als een echte metselaar en bouwen een
muur van stenen en zelfgemaakt moddercement!

Star Stable: Druïde training
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier zijn allerlei
verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een aantal uitproberen!

Donderdag 5 augustus
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Animal Crossing Speelgoed vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen, maar dan vissen we speelgoed
uit het water. Wat vang jij allemaal?

Strandje Leiderdorp
Vandaag gaan we schepen en spe�eren in Leiderdorp bij de Vadedo plas.

Fashion Famous Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke Fashion Famous mode te maken hebben we
materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken,
steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Vrijdag 6 augustus
Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als hen! Of ben
je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de onderdelen uit en zet
ze op je hoofd!

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit
keer doen we het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team
wint?

 


