
FloreoKids- BSO Het Buitenhof

Vakan�e Week 2
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende games
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

Waag je geblinddoekt in het 'Natuurlabyrint' net als in de game Among Us, ga 'Op zoek naar
Prinses Peach', ren je suf �jdens de Brawl Stars 'Edelstenengraai' en schud je heupen los
�jdens de 'TikTok moves'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 26 juli
8+ Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute ook echt
vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt een parachute?

Houtkamp
We gaan vandaag lekker weg om te genieten van de natuur.

Dinsdag 27 juli
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet het in
elkaar. Welk karakter kies jij?

Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's vriendje Toad na, maar dan om op te eten! Doe je mee?

4-8 jaar Anima�e team
Deze middag komt het anima�e team om ons een onvergetelijke middag te
verzorgen.

Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie hee� dat gedaan? Zonder code
kunnen we er niet in. Vinden we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten
om alle opdrachten tot een goed einde te brengen...

Donderdag 29 juli
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en
droog en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.
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Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp Juice
maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

8+ Zwemmen
We gaan vandaag zwemmen met de 8+. De loca�e is nog een verrassing. Neem je
fiets en je zwemspullen mee.

Vrijdag 30 juli
Subway Surfer Stoepkrijtkunst
We maken prach�ge graffi�-kunstwerken, net als in Subway Surfer, door vlakken af
te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

 


