
FloreoKids- BSO De Brink

Missie meivakan�e Boomhut
25 april t/m 06 mei

Hierbij het programma van de meivakan�e. Graag elke dag op de fiets komen en je
zwemspullen meenemen, je weet nooit welk weer het wordt.

Maandag
Zwemmen
Vandaag gaan wij lekker naar het zwembad, dus neem je zwemspullen
mee!

Dinsdag
Koningsdag
Vandaag doen we allerlei Koningsdag ac�viteiten en maken heerlijke oranje
gerechten.Doe jij vandaag ook je oranje kleren aan?

Woensdag
Koningsdag
Gesloten

Donderdag
Volg de QR-codes
Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet
houden?! Zoek de QR-codes en scan ze om te weten welke kant je op moet.
Tijd voor ac�e!

Hunted
Opgejaagd door de poli�e proberen de boeven als eerste het eindpunt te
bereiken. Maar als de poli�e het eindpunt op �jd achterhaalt, wordt
ontsnappen voor de boeven onmogelijk!

Vrijdag
ABC zoekspel
Ken jij het alfabet op je duimpje en heb jij als eerste alle voorwerpen
gevonden?

Vingerafdruk sleutelhanger
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk sleutelhanger! Leuk
om cadeau te doen of om aan je fietssleutel te hangen.
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Maandag
Wie is de Mol- Bordspel
Maak het codewoord door de vragen goed te beantwoorden. Maar let op!
De mol brengt jullie op het verkeerde pad. Wie is de Mol?!

Mystery box challenge
Doen jullie ook mee aan deze challenge? Laat je fantasie de vrije loop en
bedenk zelf wat je van de gekregen materialen wilt maken. Wat zit er in
jouw mystery box?

Dinsdag
Speurroute
Vandaag gaan wij een speurroute volgen. Hiervoor moeten we eerst een
stukje fietsen, dus vergeet je fiets niet mee te nemen!

Woensdag
Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel waarbij
we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt er tevoorschijn?
Bingo!

Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij
ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Donderdag
Houtkamp
We gaan vandaag lekker op pad en spelen in de Houtkamp, dus kom op de
fiets!

Vrijdag
Linke soep: ontrafel het recept
Hier is iets misgegaan. Alles is verkeerd opgeschreven! Kunnen jullie
achterhalen hoe jullie deze linke soep moeten maken? Ontrafel het recept!

Volg de QR-codes
Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet
houden?! Zoek de QR-codes en scan ze om te weten welke kant je op moet.
Tijd voor ac�e!

 


