
FloreoKids- BSO De Willem

Scrollen & Dollen - Level 5 (4 tot 7 jaar)
16 augustus t/m 20 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. 

Ga crea�ef aan de slag met 'Adopt me strijkkralen', knutsel een 'Animal Crossing Bell Bag' en
speel een potje 'Levend Rocket league' met een (bestuurbare) auto! Leg je eigen Hay Day
'Moestuin' aan en speel spor�ef een potje 'Smileybal'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 16 augustus
Grashuisjes
Bouw offline en maak je eigen huis. Wat zijn ze leuk, deze grashuisjes! En heel
simpel om te maken.

Smileybal
We spelen tre�al, maar dan nét even anders. Ondertussen probeer je vrolijke
smileys te verzamelen.

Dinsdag 17 augustus
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me. Leuk om op te hangen in
je kamer of te gebruiken als onderze�ers! Welk dier wil jij maken?

Hay Day Deegbiggetjes
In Hay Day level 10 kun je een varkensstal maken, maar wij maken ze nu al van
bladerdeeg en knakworst. Heerlijke Hay Day biggetjes dus!

Minion mania
Minions zijn echt (te) gek! Ze praten een apart taaltje, zijn dol op bananen en
s�ekem vinden we ze allemaal super grappig. Het minion mania spel staat
helemaal in het teken van minions en dus ook een beetje raar doen: wie voert deze
gekke opdrachten uit?

Donderdag 19 augustus
De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van in de war kan
raken. Wij maken pranks, voeren deze uit en filmen dit. Lachen!
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Vrijdag 20 augustus
Levend Rocket League
Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren met een auto!

 


