
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en dollen, swipen en swingen op de
brink
26 juli t/m 30 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. 

vergeet natuurlijk niet elke dag je zwemkleding en badlaken mee te nemen.

Maandag 26 juli
Waterzeskamp bij de Flierefluiters
Neem je zwemkleding mee want met mooi weer gaan we allemaal leuke
spelletjes doen met water. Spe�er de spat bij de Flierefluiters. Bij slecht
weer gaan we binnen zeskamp doen.

TikTok bingo bij de Boomhut
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af!
Wie hee� als eerste de kaart vol?

Natuurlabyrint 4-12 jaar
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Team anima�on komt langs voor flierefluiters en Boomhu�en
We gaan in thema van Candy Crush een ac�viteit doen, wat is een
verrassing.

Koeiensjoelen bij de Gru�o's en het Vogelhuis!
Koeiensjoelen! Een super simpele, maar geweldig leuke ac�viteit om even
tussendoor te doen. Plezier verzekerd!

Dinsdag 27 juli
Keith Haring ac�on figures bij de Flierefluiters
De ac�e figuren van Keith Haring namaken is leuk! We gebruiken een
speciale techniek zodat jij thuis je eigen Keith Haring kunstwerk op kunt
hangen.

Mijnenveld-estafe�es bij de Boomhut
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als
eerst, dan winnen jullie het spel!

Vis vangen 4-12 jaar
We gaan op elke groep onze eigen vis vang spel maken en creëren. Gaan
we werken met magneten, kli�enband, haakjes we gaan het zelf maken.
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LEGO vulkaan bouwen met de Gru�o's en het Vogelhuis
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbars�ng alleen maar
leuk is om naar te kijken!

Woensdag 28 juli
Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten of een eetbare Toad!

Donderdag 29 juli
De Flierefluiters gaan op bezoek bij de Houtkamp
We gaan op bezoek bij de diertjes van de houtkamp en spelen daar ons
spel. MASTERMIND. Wie kan het beste onthouden wat de goede volgorde
is?

Fortnite Slurp Juice bij de Boomhut
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp
Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team
wint?

Choco-loco-fruitdip maken met de beganegrond :)
Wie kent het niet... Chocolade-fondue! We gaan zelf de lekkerste fondue
maken en kiezen zelf onze ingrediënten uit. Wat dip jij in de chocolade?

Vrijdag 30 juli
Speurtocht Flierefluiters en Boomhut
Speur alle vragen op en misschien weet jij wel de meeste vragen te
beantwoorden.

Sissende sokkenslang samen met de Gru�o's en het Vogelhuis
Oude sokken niet weggooien maar meenemen! We gaan ze gebruiken voor
het maken van een sokkenslang.

 


