FloreoKids- BSO Het Koetshuis

Missie 850 7+
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…
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Omdat het in de meivakan e ook nog koningsdag is hebben we dinsdag 26 april ac viteiten
die te maken hebben met koningsdag. Komen jullie dan ook allemaal met oranje kleren aan?
Ook hebben we nog een ac viteit speciaal voor moederdag. We gaan zorgen dat mama een
mooi cadeau krijgt.
Groetjes, De Drijvers en De Kajuit

Week 1
Maandag 25 april
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!
Geheimschri

We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik met
onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?

Dinsdag 26 april
Workshop game design
10.00-12.00

Vandaag gaan jullie leren hoe jullie zelf een game kunnen maken! Tijdens
deze workshop leer je van echte gamers hoe je aan de slag gaat met je
eigen game.
Konings lunch

We gaan vandaag gezellig met de hele loca e lunchen. Het is bijna
koningsdag en dat moeten we vieren! Kom jij ook in je oranje kleren?
Koningsspelen

Vanmiddag hebben we allerlei leuke ac viteiten om te doen samen.
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Donderdag 28 april
Levend Among Us

Ren en sluip op zoek naar de glows cks of verzamel de kaarten! Pas op
voor de Impostor, want deze probeert het spel te saboteren...
Codewiel

Maak dit toﬀe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschri maakt! Leuk
om een geheim bericht naar een vriend of vriendin te sturen.
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Week 2
Maandag 2 mei
De Verraders

Ben jij één van de Verraders en moet je iedereen wegspelen? Of ben jij één van de Getrouwen en moet
je de Verraders ontmaskeren?

Dinsdag 3 mei
Uitstapje

Vandaag gaan we met de kinderen lekker naar de speeltuin. We kunnen lekker voetballen, spelen of
lekker in het gras chillen!
Het bladerdeeg mysterie

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

Donderdag 5 mei
Ninja, erger je niet!

Ninja's zijn natuurlijk harts kke stoer. En het spel mens erger je niet is harts kke leuk.. Dit zou je niet
snel samen verwachten, maar deze combina e is juist heel cool! Doe je mee met Ninja, erger je niet?
Op 8 mei is het moederdag. Vandaag gaan we alvast een heel mooi cadeau maken waar jouw moeder vast heel
blij mee gaat zijn! Niet verklappen he!
Houten hart

We gaan naar buiten, op zoek naar takjes! Hierna maken we er een kunstwerk van: een prach g hart.
HARTs kke tof toch?!

