
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Missie Vrijbuiters
26 april t/m 07 mei

Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.

Regel 1 van missie Vrijbuiters is je spreek niet over missie Vrijbuiters. Deze missie zal je niet
kunnen vinden bij de geheime dienst. Zo. Geheim. Is. Het. Voor jouw en onze veiligheid
zullen wij niet te veel over deze missie loslaten. Verbrand deze boodschap zodra je het
gelezen hebt.

Over en sluiten.

E. Ls, N. Ienke, N. Ikolaj, M. Yrthe

A.k.a. de V.R.I.J.B.U.I.T.E.R.S

Maandag 26 april
Jachtseizoen
RENNEN!! Wij moeten ontsnappen! Oh nee... de 2 minuten zijn om, ze
krijgen onze loca�e door! Het jachtseizoen is geopend! Kunnen wij uit de
handen van de andere groep blijven? Maar kunnen zij dat ook andersom?
Een spannend en spor�eve ac�viteit.
Spor�eve schoenen en een speurneus zijn handig bij dit spel

Piratenac�viteit - Timmer een vermomming
Maak een toffe vermomming van hout! Timmer een gekke bril of een
grappige snor op een stuk hout.

Rebellenac�viteit - Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd
via elektriciteitsdraden. Dit werd morsecode genoemd: signalen van lange
en korte piepjes. Kun jij berichten versturen in morsecode?

Dinsdag 27 april
Vandaag is het Koningsdag, wij zijn gesloten

Woensdag 28 april
Wij zijn gesloten
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Donderdag 29 april
James Blond
Ken je 007? Zijn neef hee� hulp nodig. Veel hulp. Heel veel hulp. ERG VEEL
HULP. De meest handige neef is het namelijk niet. Wat zullen vandaag de
problemen zijn?

Vrijdag 30 april
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

Speurtocht van een mysterieus en geheimzinnige kapitein die ook nog eens kan
koken
Ook vandaag is het speuren geblazen. Doet je neus het nog? Wellicht is er
een lekkere beloning aan het eind van de rit....
Spor�eve schoenen en een speurneus zijn handig bij dit spel

Jammie!
Hebben jullie de schat gevonden? Die moet natuurlijk geproe� worden!
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

 



FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Missie Vrijbuiters
26 april t/m 07 mei

Maandag 3 mei
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...

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van kleuren te kraken. Las�g en leuk!
Spor�eve schoenen en een speurneus zijn handig bij dit spel

Wie hee� de kluis gekraakt?
Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk dramaspel komen we er achter wie de dader was,
waar de misdaad werd gepleegd en waarmee.

Dinsdag 4 mei
Aliën Rescue Missie
Help! We zijn gevangen genomen door aliëns! Wie komt ons helpen? Helaas kun je alleen je eigen kleur
onschadelijk maken. Zullen wij het redden iedereen levend te bevrijden?
Spor�eve schoenen en een speurneus zijn handig bij dit spel

Spoorzoeken met agent speurneus
Agent speurneus is een doorze�er. Hij speurt naar aanwijzingen en voer alle opdrachten nauwgezet uit.
Zet jij een spoor voor hem uit of help jij hem mee zoeken?
Spor�eve schoenen en een speurneus zijn handig bij dit spel

Woensdag 5 mei
Wij zijn gesloten

Donderdag 6 mei
Levend Cluedo
Ken je het bordspel cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend cluedo. Er is een roof gepleegd
en wij proberen erachter te komen wie het gedaan hee�, waar het gebeurd is en waarmee er
ingebroken is. Help jij mee?

Mysterieus boekje
Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen met jouw truc. Zo lijkt het alsof je echt
kunt toveren!

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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Vrijdag 7 mei
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

Goed weer programma: Hu�en bouwen in de natuurspeeltuin
Als het vandaag lekker weer is, gaan wij hu�en bouwen in de natuurspeeltuin. Wat hebben we allemaal
nodig om te overleven in de wildernis? Touwen en iets om onder te schuilen? Misschien is een lunch ook
wel handig om bij de Schatzoekers te maken en mee te nemen of gaan we het anders doen?
Neem eventueel reservekleding mee

Speuren naar modder
Volg het spoor van de moddervoeten! Waar zijn de voeten allemaal geweest? Zet je ogen wijd open en
volg het spoor!

Slecht weer programma: Spellendag
Kun jij iedereen verslaan met spelletjes? Daag iemand uit en wordt de koning(in) der spellen.

Moordenaartje
Tijdens dit spel probeert de "moordenaar" zo veel mogelijk medespelers te "vermoorden" door naar hen
te knipogen. Komt de speurneus er op �jd achter wie de "moordenaar" is?
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

 


