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Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.
Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschri en strikte
geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion is spectaculair,
maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie 850…
Steek je no eboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat, want er gebeuren vreemde
dingen op de BSO... Hè?! Wat ligt daar nu? Het lijken wel een soort puzzelstukjes. En als we
ze aan elkaar leggen vormen ze een raar symbool?! Lukt het jullie dit mysterie elke dag te
ontrafelen?
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Veel succes,
Groetjes van het BSO-team

Maandag
Uitstapje: Zwemmen

We gaan weer lekker spe eren en duiken. Neem je ﬁets en zwemspullen
mee!
Meenemen: Fiets en zwemspullen!

Dinsdag
Levend stratego

Bij de Houtkamp gaan we Levend Stratego spelen.

Woensdag
Koningsdag - GESLOTEN!

Op deze dag zijn we gesloten. We zien jullie graag morgen of volgende week weer!

Donderdag
Sabotage pannenkoekmuﬃns

We gaan pannenkoeken bakken, maar dan een beetje anders dan anders.
Het recept en de basisingrediënten liggen klaar. Maar wat er in de
pannenkoekmuﬃns komt is a ankelijk van de voltooide opdrachten!

Vrijdag
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Spion tre al

Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit jdens dit gave balspel!
Het bladerdeeg mysterie

Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze
mysterieuze hapjes zi en? Gebruik je speurneus en je smaakpapillen!

Maandag
Glow dance

Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s cks op
onze kleding en doen daarna het licht uit. Kun jij als een ware detec ve
ontdekken wie er aan het dansen is?
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!

Dinsdag
Uitstapje: Zwemmen

We gaan zwemmen.
Meenemen: Je ﬁets en zwemkleding

Woensdag
Gevangenis photobooth

Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis
maken en maken natuurlijk een foto van alle schurken.. We laten ze echt
niet zomaar gaan hoor!
Spek de speurneus

Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn?
Wees even een echte detec ve en speur met ons mee!

Donderdag
TikTok tor lla wrap hack

De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tor lla wrap hack maak
je in een handomdraai deze mysterieuze wrap. Even onder de grill en eet
smakelijk!
Verrassings uitje
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Vrijdag
Boek der geheimen

Maak je eigen boek met geheim vak! Handig om je sleutel van je dagboek
of spulletjes in te bewaren. Supertof en niemand kan het vinden!
Jachtseizoen

Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je
achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten jullie samen de
ontsnapte boef op jd in te sluiten?

