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Scrollen & Dollen, Swipen & Swingen - Level
6
23 augustus t/m 27 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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Voer experimenten uit �jdens het
'Minecra� Proe�escircuit' en knutsel scha�ge 'Pokémon Pompons' of maak een 'A�ick
tablet'! En wie maakt de mooiste 'Adopt me dieren van zoutdeeg'?

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

Groetjes van Lisa, Tamara en Esther.

Maandag 23 augustus
Kubus leggen
Een echte breinbreker! Dit spel is gebaseerd op de bekende Rubiks kubus.
Pak een voorbeeldkaart en maak de kubus net zoals op de kaart.

Schilderen met je voeten
We maken een schilderij op een aparte manier, we schilderen namelijk met
onze voeten! Een leuke uitdaging: want hoe kun je eigenlijk precies
schilderen met je tenen?

Picknicken in het dorp.
Vandaag gaan we picknicken in het dorp. Weet jij een mooi plekje.

Fashion Famous Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval
crea�efste ou�its. Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem
alles mee naar de BSO!

Dinsdag 24 augustus
Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal Crossing dier
van zoutdeeg.

Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portre�en maken. Maak zelfs
kleding of haar voor je ontworpen poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat worden?
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Donderdag 26 augustus
Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je
achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten jullie samen de
ontsnapte boef op �jd in te sluiten?

Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij een
kampvuurtje, net als in Minecra�! Hmmmm, heerlijk!

It's Fashion Famous Show�me
It's show�me! Maak van vuilniszakken prach�ge jurken, shirts, jassen of
andere kleding. Helemaal in Fashion Famous s�jl! Zijn we helemaal
tevreden? Dan is het �jd voor de modeshow!

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te
evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!

 


