
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 1:
Scrollen en dollen level 1
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende spellen
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

We gaan onder andere levend tafelvoetballen, verven met wielen, tovertablet maken,
levend snake spel, en een legovulkaan bouwen.

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Wij hebben er zin in.

Graag zien wij de kinderen voor 09.00 uur binnen i.v.m. de ac�viteiten. Mocht dit niet lukken
wilt u ons dit dan laten weten via het groepslogboek, mondeling of via een sms-je?

Wij zien de kinderen graag elke dag met zwemkleding (handdoek en zwemspullen), setje
droge kleding en eventueel schoenen of laarzen die vies mogen worden.

De opvang is de gehele vakan�e bij de Schatzoekers. Mocht het anders worden hoort u het
op �jd van ons.

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur brengen en voor 18.30 uur ophalen. De kinderen eten fruit
en brood bij ons dus u hoe� niets mee te geven.

Groetjes Marieke

Maandag 19 juli
Levend tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de speler en mag
niet van je plek af komen. Welk team wint er? Succes!

Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje met verf en
gaan racen over wit papier.

Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet alleen voor
ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Dinsdag 20 juli
Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we een balletje
doorheen laten rollen. Kun jij het circuit volgen?
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Tooi der natuur
Wat is dit prach�g zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken
dit zelf door de natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Miniatuur dierentuin
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in
de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je fantasie de vrije loop
en bouw er bijvoorbeeld ook nog winkeltjes en een kassagebouw bij!

Welk dier hoor ik daar?
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren kunt
herkennen op hun geluid. Lukt jou dat?

Drive-in movie car
Een film kijken in de openlucht is geweldig. In Hollywood noem je dat een
drive-in movie. We maken een eigen auto voor de drive-in movie!

Woensdag 21 juli
Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier met je
vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Levend tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de speler en mag
niet van je plek af komen. Welk team wint er? Succes!

Donderdag 22 juli
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbars�ng alleen maar
leuk is om naar te kijken!

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball
met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Vrijdag 23 juli
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Vrolijke boel op de boerderij
Een spelletjesparcours met allerlei leuke boerderijspelletjes. Verdien jij je
boerenknechtdiploma?

Drive-in movie car
Een film kijken in de openlucht is geweldig. In Hollywood noem je dat een drive-in movie. We maken een
eigen auto voor de drive-in movie!

 


