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Scrollen & Dollen - Level 6 (4 tot 7 jaar)
23 augustus t/m 27 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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Voer experimenten uit �jdens het
'Minecra� Proe�escircuit' en knutsel scha�ge 'Pokémon Pompons' of maak een 'A�ick
tablet'! En wie maakt de mooiste 'Adopt me dieren van zoutdeeg'?
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 23 augustus
A�ick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt. Leuk om anderen
mee te foppen of om zelf een beetje af te kicken misschien?

Minecra� proe�escircuit
Speel jij wel eens Minecra�? Of weet je wat dit is? Wij spelen deze game deze keer
offline �jdens het doen van allerlei toffe proe�es.

Donderdag 26 augustus
Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te
evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!

Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij een kampvuurtje, net
als in Minecra�! Hmmmm, heerlijk!

It's Fashion Famous Show�me
It's show�me! Maak van vuilniszakken prach�ge jurken, shirts, jassen of andere
kleding. Helemaal in Fashion Famous s�jl! Zijn we helemaal tevreden? Dan is het
�jd voor de modeshow!

Dinsdag 24 augustus
Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portre�en maken. Maak zelfs kleding
of haar voor je ontworpen poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

Vrijdag 27 augustus
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Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook nog leuk
kunt spelen. Binnen of buiten: net wat je wilt!

 


