
FloreoKids- BSO De Willem

Scrollen & Dollen- Level 3 ( 4 tot 7 jaar)
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 het BSO team.

Maandag 2 augustus
Fes�val bij BSO de vrijbuiters.
We gaan met zijn allen lekker fes�vallen bij de vrijbuiters . We maken een eigen
lied of geef samen met je vriendjes een optreden op het open podium.
Ondertussen smikkelen we van een hapje en een frui�g drankje

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!

Paw Patrol bingo
Het is �jd voor Paw Patrol! We spelen een offline game, namelijk bingo! Heb jij
Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je jouw kaart als eerste vol hebt en roep dan
'BINGO!'

Dinsdag 3 augustus
Maak je eigen muziek instrument
We gaan op zoek naar natuurlijke materialen om daar onze instrumenten mee te
maken.

Donderdag 5 augustus
Animal Crossing Speelgoed vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen, maar dan vissen we speelgoed uit het
water. Wat vang jij allemaal?
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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
Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team wint?

 


