FloreoKids- BSO Kids World

Missie 850
25 april t/m 06 mei

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 (Caroline, Anneloes, Afsaneh, Miennoeska, Mandy en Deborah)

Maandag 25 april
Ontdek de geheimen van Dominos Pizza's Oegstgeest
13.30-14.30 uur | 15.00-16.00 uur

We mogen achter de schermen kijken bij Dominos Pizza. Kan jij achter het
geheime recept van de pizza komen? We gaan in twee groepen, zodat we
het allemaal goed kunnen zien en beleven
Talenten: Nieuwfreak, Groepsdier, S lle helper, Momentgenieter, Sterktearchitect
Vergrootglas

Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net als een
detec ve naar sporen!
Talenten: Crea eve maker, Mooimaker, Bezige bij
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Dinsdag 26 april
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!
Talenten: Foutenspeurneus, S lle helper, Beeldorganisator, Groeimotor,
Uitblinker als ik dat wil
Langs de laserstralen

We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na
een overval! Als we de laserstralen ontwijken kunnen we de buit veilig
meenemen.
Talenten: Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Aansteker

Donderdag 28 april
Vergrootglas koekjes

Klaar om een echte detec ve te worden? Maak dan deze mysterieuze
vergrootglaskoekjes en ga op onderzoek uit. Speur smakelijk!
Talenten: S lle helper, Mooimaker, Bezige bij, Sfeervoeler
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!
Talenten: Groepsdier, Samenbrenger, Foutenspeurneus, Vertrouweling,
Sterkte-architect, Groeimotor

Vrijdag 29 april
Speuren naar sporen in duingebied "Meijendel"

We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en gaan
we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!
Talenten: Foutenspeurneus, Samenbrenger. Zinzoeker, Doorze er,
Momentgenieter

Maandag 2 mei
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?
Talenten: Crea eve maker, Mooimaker, Ideeënfontein, Planmaker,
Bruggenbouwer
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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? Dit doen we in groepjes, waarbij de
oudste kinderen eerst. Daar is deze ac viteit ook leuker voor
Talenten: Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Meetrekker,
Samenbrenger, Doordenker

Dinsdag 3 mei
Bootcamp workshop
10.00-11.30 uur

Als geheime agenten moeten we wel beschikken over een top condi e, dus moeten we wel goed
getraind zijn. Geef jij je helemaal en ben jij de Beste Spion Ooit? Nemen jullie extra kleren mee waar
je lekker in kunt sporten, want we zullen best veel gaan zweten... Maak je borst maar nat
Talenten: Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Nieuwfreak, Samenbrenger
Eetbare dynamietstaven

Al sinds heel lange jd gebruiken schurken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen open te breken en
iets te laten ontploﬀen. De dynamietstaven die wij gaan maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er
dan geen ontploﬃng maar iets anders uit!
Talenten: Bezige bij, Mooimaker, Crea eve maker, Uitblinker als ik dat wil
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Woensdag 4 mei
Kinderboerderij en Speelbos De Balij, Zoetermeer
10.00 - 16.00 uur

Verstoppertje spelen, slootje springen, klimmen en struinen of een hut bouwen? Dat kan in het Speelbos
De Balij van Staatsbosbeheer, vlak bij Zoetermeer. Alles staat hier in het teken van ridders. Houten
ridders bewaken de poort in de stadsmuur. Vul met de pomp in het midden van het plein de slotgracht.
Spring over de stapstenen of slinger jezelf via de touwen over het water. Of trek jezelf gewoon over via
het pontje. Veel speelplezier!
Talenten: Bewuste beweger, Nieuwfreak, Uitblinker als ik dat wil, Bezige bij, Grenzenverlegger

Donderdag 5 mei
De geheimen van de brandweer
10.00-11.00 uur

De brandweer komt bij ons langs om een demonstra e te geven. Kan jij als Beste Spion Ooit achter de
geheimen van de brandweer komen?
Talenten: Nieuwfreak, Aansteker, Jazegger, Rots, Kansengever

Vrijdag 6 mei
Kinderboerderij en Speelbos De Balij, Zoetermeer
10.00 - 16.00 uur

Verstoppertje spelen, slootje springen, klimmen en struinen of een hut bouwen? Dat kan in het Speelbos
De Balij van Staatsbosbeheer, vlak bij Zoetermeer. Alles staat hier in het teken van ridders. Houten
ridders bewaken de poort in de stadsmuur. Vul met de pomp in het midden van het plein de slotgracht.
Spring over de stapstenen of slinger jezelf via de touwen over het water. Of trek jezelf gewoon over via
het pontje. Veel speelplezier!
Talenten: Bewuste beweger, Nieuwfreak, Uitblinker als ik dat wil, Bezige bij, Grenzenverlegger

