
FloreoKids- BSO De Willem

Scrollen & Dollen - Level 4 (4 tot 7 jaar)
09 augustus t/m 13 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. 

Maak deze week je eigen 'Gameconsole of -controller' en bestuur je tegenstanders! Zoek
fossielen, vang insecten en speel het bloemenspel in 'Real Life Animal Crossing'. Versier je
boterham in Hay Day s�jl en geniet zo van een echt 'Boerenbuffet' en volg de Pokémon en
vang ze allemaal �jdens 'Pokémon: Go�a Catch 'em all 12'. Ook genieten we van een
heerlijke 'Minecra� Creeper Smoothie'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 9 augustus
Minecra� Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je van deze coole Minecra�
Creeper uitvoering? Maak hem zelf en voer de vogels!

Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak je favoriete Hay Day
boerderijdieren op brood!

Dinsdag 10 augustus
Hay Day's Boerderijkunst
We maken kunst! Boerderijkunst om precies te zijn. Met een sponsje en wat verf
toveren we de mooiste boerderijdieren uit de game Hay Day op papier.

Emoij bomen
We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen. Wat voor emo�con wordt
jouw boom?

Donderdag 12 augustus
Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario fruitsalade! Mamma mia!

Real Life Animal Crossing
Speel dit uitdagende spel in vakken, dat gebaseerd is op de game Animal Crossing.
Zoek fossielen, vang insecten en speel het bloemenspel! Wie is het snelst?

Vrijdag 13 augustus
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Nog in te vullen.

 


