
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 3:
Scrollen en dollen level 3
02 augustus t/m 06 augustus

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 pacman spelen, gezonde burger maken voor de lunch, levend
kwarte�en, moddermetselen etc.

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 ivm de ac�viteiten. Mocht dit niet lukken
wilt u ons dit dan laten weten via het groepslogboek, mondeling of via een smsje?

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 2 augustus
Floreo Muziek Fes�val
Vandaag organiseren de Vrijbuiters een heus muziek fes�val. Lekker
dansen, spelletjes doen op muziek. Drankjes doen bij de limonade bar. en
een grote talentenshow voor wie zijn talent dur� te laten zien.
wij zullen in de middag op uitstapje naar de vrijbuiters zijn.

Dinsdag 3 augustus
Selfie challenge
Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer MOET je ze maken
want je doet mee aan een coole selfie challenge! Welke groep lukt het om
als eerste of als beste de selfies te maken?
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Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig dat we
buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en
nog veel meer!

Bezoek van Exotus Serpen�
16:00 tot 17:00
Vandaag krijgen wij bezoek van exotus Serpen�. Zij verzorgen een
workshop met rep�elen. Slangen, hagedissen of een schildpad. Wat ze
meenemen is een verrassing. Maar zeker is dat wij vandaag veel gaan
leren over deze prach�ge dieren.
De workshop start 16:00 en duurt tot 17:00 wilt u hiermee rekening houden
met ophalen.

Woensdag 4 augustus
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk wi�e s�ppen uit het
doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk s�ppen en
win het spel!

Achter het net vissen
Vis de plas�c dieren uit de oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor
de milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net vist!

Boerderij kijkdoos
We knutselen onze eigen kijkdoos. Gluur naar binnen en bekijk onze mooie
boerderij. Waar hoort welk dier? Dat is aan jou!

Donderdag 5 augustus
Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit
keer doen we het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk wi�e s�ppen uit het
doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk s�ppen en
win het spel!

Minecra� proe�escircuit
Speel jij wel eens Minecra�? Of weet je wat dit is? Wij spelen deze game
deze keer offline �jdens het doen van allerlei toffe proe�es.

Vrijdag augustus
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Speelgoed vissen
We proberen met een lepel speelgoed uit het water te 'vissen'. Goed voor
de fijne motoriek!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team
wint?

 


