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26 juli t/m 30 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.

Swing je suf �jdens de 'TikTok moves', doe 'Trickshots en trucjes à la Dude Perfect' en kraak
de code van Jack de Hacker �jdens de 'Mul�media Escape'. Zin om te verdwalen? Waag je
dan in het 'Natuurlabyrint' en laat je geblinddoekt leiden door een Imposter uit de game
Among Us.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 26 juli
Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes waar Mario
overheen rijdt om de finish te halen: 3... 2... 1... START!

Trickshots en trucjes à la Dude Perfect
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden. Wat dat is? Bijzondere
trucjes met spullen die iedereen wel hee�. Welke trickshots ga jij maken?

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin er vrolijk
gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.
Dans je mee?

Dinsdag 27 juli
Teken een gamefiguur
Hoe ziet jouw favoriete Minecra� figuur eruit? Of heb je al�jd Mario al willen
tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen gamefiguur.

Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen eten. Doe je mee?

Star Stable: Druïde training
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier zijn allerlei
verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een aantal uitproberen!
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Emoji bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het drolletje? Roep
BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen (of een kusje geven?). Maar
misschien win je wel een leuk prijsje?

Maak een tekenfilm of game
Vandaag maak je je eigen tekenfilm of game, met echte bewegende beelden. De
voorlopers van onze anima�efilms. Echt vet!

Woensdag 28 juli
Kartonnen TV
Verander een kartonnen verpakking van bijvoorbeeld muesli of cornflakes in een
leuke kartonnen tv met daarin je zelfgetekende TV show!

Keigoede Hay Day kas!
Bouw nu een echte Hay Day kas en verbouw je eigen groenten! Door gebruik te
maken van een kas kunnen bloemen en groenten gekweekt worden. Wat laat jij
hierin groeien?

Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute ook echt vliegt! Hoe
zou dat komen en hoe werkt een parachute?

Mijnenveld-estafe�es
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan
winnen jullie het spel!

Donderdag 29 juli
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en
droog en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp Juice
maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Among us Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Vrijdag 30 juli
Subway Surfers Stoepkrijtkunst
Subway Surfers graffi� met stoepkrijt! We maken prach�ge kunstwerken door
vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.
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Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en beves�g ze daarna aan elkaar met
touw. Hoe tof staat dit op jouw kamer?

TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie. Je kunt sterren
verdienen. Het team met de meeste sterren verdient een plaats op de Wall of
Fame!

 


