
FloreoKids- BSO De Duikboot

Swipen & Swingen - Level 1 (7 - 12 jaar)
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.

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

We willen u vragen de kinderen voor 9.00 te brengen op loca�e zodat ze mee kunnen doen
met het ac�viteiten programma. Bent u verhinderd graag even bellen. Op de woensdagen
zijn wij bij Loca�e de Schatzoekers.

Groetjes van het team BSO de Duikboot.

Maandag 19 juli
Uitstapje: Midgetgolf, Speeltuin en kinderboerderij
Vandaag gaan we opstap naar de midgetgol�aan in Alphen aan den Rijn.
Hierbij zi�en voldoende speeltuinen in de buurt en de kinderboerderij zit er
om de hoek. Ook is er voldoende ruimte voor een picknick. Klinkt als een
heleboel gezelligheid.

Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die ac�viteit is al
fantas�sch, maar wij gaan zelf onze eigen picknick voorbereiden! Uiteraard
wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Dinsdag 20 juli
Lasergamen
Bespreek de beste tac�eken met jouw team en weet de verschillende
opdrachten te volbrengen zonder uitgeschakeld te worden. 3, 2, 1 Rennen!

Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute ook echt
vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt een parachute?

Woensdag 21 juli
Vandaag is de opvang bij de Schatzoekers!

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!
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Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier met je
vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Donderdag 22 juli
FIFA kwartet
Dit kwartetspel kun je spelen als een normaal kwartetspel, maar ook in een
coole ren variant! Verzamel jij de meeste scheenbeschermers of
voetbalsokken?

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!

Penalty schietspel
Bouw jouw schoenendoosdeksel om tot een echt FIFA strafschopgebied,
inclusief bewegende keeper!

Vrijdag 23 juli
Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt
eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar degene die we gaan
maken wel!

Emoji bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het drolletje?
Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen (of een kusje
geven?). Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Kleed je in Fashion, voel je Famous
Ken jij de game Fashion Famous op Roblox? Wij spelen een 'offline' versie
waarbij we ons zo snel mogelijk verkleden en een mini-modeshow lopen.
Wie hee� de mooiste ou�it?

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks op
onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er
megagrappig uit!

 


