
FloreoKids- BSO De Schatzoekers

Schatzoekers zomervakan�e week 5:
Scrollen en dollen level 5
16 augustus t/m 20 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 smileybal spelen, dierengotcha spelen, eetbaar voetbaltoernooi
maken 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 16 augustus
Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario fruitsalade!
Mamma mia!

Smileybal
We spelen tre�al, maar dan nét even anders. Ondertussen probeer je
vrolijke smileys te verzamelen.

Dierentuin�kkertje
Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt de aap of giraf
jou te pakken vanuit z'n kooi? Pas maar op!

Dinsdag 17 augustus
Monkeytown
Vandaag gaan we naar Monkeytown in Leiden. Trek niet te warme kleding
aan en zorg voor een paar sokken voor binnen.
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Woensdag 18 augustus
Mini sur�oards
Zo leuk om te maken: kleine drijvende sur�oards van foam. Maak een tof
ontwerp en laat jouw speelgoedfiguurtje surfen op het water!

Levend Rocket League
Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren met een
auto!

Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt
van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen en knopen!

Donderdag 19 augustus
Minion mania
Minions zijn echt (te) gek! Ze praten een apart taaltje, zijn dol op bananen
en s�ekem vinden we ze allemaal super grappig. Het minion mania spel
staat helemaal in het teken van minions en dus ook een beetje raar doen:
wie voert deze gekke opdrachten uit?

Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de game
Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij?

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

Vrijdag 20 augustus
Penalty schietspel
Bouw jouw schoenendoosdeksel om tot een echt FIFA strafschopgebied,
inclusief bewegende keeper!

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...

LEGO DUPLO schaduw theater
Je bent nooit te groot voor DUPLO, je kunt er nog steeds leuke dingen van
bouwen. Vandaag gaan we een schaduwtheater maken en daarna
misschien wel een show opvoeren!

 


