
FloreoKids- BSO Kids World

Scrollen & Dollen en 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. 

In de eerste week gaan we Mario Kart, Adopt Me, Hay Day, Star Stable, FIFA, LEGO games,
Pokémon en nog veel meer! Dat wordt vast heel erg leuk.

Wij hebben er zin in. Doe je ook mee?

Afsaneh, Caroline, Christa, Fa�ma, Hanneke, Jet en Deborah

BSO KidsWorld en Poelkids

Maandag 19 juli
Welk Adopt me dier hoor ik daar?
Net als in de game Adopt Me gaan we dieren verzamelen. Herken jij ze aan
hun geluid?
Momentgenieter, Beeldorganisator, Meetrekker & Uitblinker als ik dat wil

Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje met verf en
gaan racen over wit papier. Het lijkt wel Rocket League!
Crea�eve maker, Mooimaker, Momentgenieter & Bezige bij

Hay Day's Koeiensjoelen!
We wanen ons helemaal in Hay Day! We gaan koeiensjoelen! Een super
simpele, maar geweldig leuke ac�viteit om even tussendoor te doen.
Plezier verzekerd!
Grenzenverlegger, Aansteker, Meetrekker & Jazegger

Moodboard: word binnenhuisarchitect
We maken eerst een moodboard met kleuren, printjes en plaatjes van
meubels die je mooi vindt. Daarna richten we een mini-kamer in.
Crea�eve maker, Mooimaker, Zichtbare presteerder & Rots

Dinsdag 20 juli
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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!
S�lle helper, Beeldorganisator, Toekomstdenker & Uitblinker als ik dat wil

Levend FIFA tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent een FIFA-speler en
mag niet van je plek af komen. Welk team wint er? Succes!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Samenbrenger & Groepsdier

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!
Crea�eve maker, Nieuwfreak, Mooimaker & Bezige bij

Woensdag 21 juli
Vandaag zijn we bij Poelkids

Naar het bos
10.00 - 16.00 uur
Vandaag gaan we naar het bos bij Kasteel Oud Poelgeest. Daar doen we
gave spellen en gaan we picknicken. Rond 16.00/16.30 uur zullen we weer
terug zijn op loca�e
Nieuwfreak, Samenbrenger, Bruggenbouwer, Posi�vo & Meetrekker

Tooi der natuur
Maak je mooi, net zoals in de game Fashion Famous. We maken een tooi
van echte bloemen en blaadjes.
Crea�eve maker, Mooimaker, Rots & Nieuwfreak

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games, waarbij de
uitbars�ng alleen maar leuk is om naar te kijken!
Toekomstdenker, Ontrafelaar, Ontstaansbegrijper, Kennisspons &
Herkauwer

Donderdag 22 juli
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?!
Crea�eve maker, Ontrafelaar, Mooimaker & Groepsdier
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Maak een Hay Day boerderij!
Loeiende koeien, kakelende kippen, knorrende varkens en blaffende
hondjes. Neem allemaal je favoriete knuffeldier mee en samen
veranderen we onze groep in de game Hay Day.
Ideeënfontein, Planmaker, Crea�eve maker & Momentgenieter

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!
Crea�eve maker, Groepsdier, S�lle helper & Kansengever

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?
Crea�eve maker, Mooimaker, Trouwe vriend & S�lle helper

Levend Li�le Big Snake
Ken jij de game Li�le Big Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds
langer wordt!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Groepsdier, Samenbrenger & Bruggenbouwer

 


