
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 4:
Scrollen en dollen level 4
09 augustus t/m 13 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 een hoefijzer versieren, stempelen met lego, autosjoelen 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 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 9 augustus
Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt
van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen en knopen!

Maak je eigen flessenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het
vasteland moet dat natuurlijk via flessenpost. Wij gaan onze eigen
flessenpost maken, het papier dat we daarvoor gaan maken lijkt wel
eeuwen oud! Ben je al benieuwd naar onze brief?

Paw Patrol: Reddingsmissies
Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en
word het nieuwste lid van het reddingsteam!

Dinsdag 10 augustus
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Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?

Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil
jij stempelen?

Minecra� Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je van deze coole
Minecra� Creeper uitvoering? Maak hem zelf en voer de vogels!

Woensdag 11 augustus
Zoutkristallen maken
Dit proe�e kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen maken!
Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het resultaat wordt
verbluffend!

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan
knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?

Donderdag 12 augustus
.

Bubbeljungle
Vandaag gaan we lekker naar de bubbeljungle. trek niet te warme kleren
aan en zorg voor een paar sokken

Vrijdag 13 augustus
Real Life Animal Crossing
Speel dit uitdagende spel in vakken, dat gebaseerd is op de game Animal
Crossing. Zoek fossielen, vang insecten en speel het bloemenspel! Wie is
het snelst?
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Minecra� Creeper smoothie
Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet? Maak dan eens
een Minecra� Creeper smoothie! Gooi alle ingrediënten in de blender en
versier je glas. Daar krijg je spierballen van...

Fortnite Ba�le Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal thuis is dit real
life Fortnite spel. Welk team wint deze Ba�le Royal?

 


