
FloreoKids- BSO De Duikboot

Scrollen & Dollen - Level 6 (4 tot 6 jaar)
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. 

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

We willen u vragen de kinderen voor 9.00 te brengen op loca�e zodat ze mee kunnen doen
met het ac�viteiten programma. Bent u verhinderd graag even bellen. Op de woensdagen
zijn wij bij Loca�e de Schatzoekers.

Groetjes van het team BSO de Duikboot.

Maandag 23 augustus
Uitstapje: Natuurspeeltuin
Vandaag gaan we er op uit naar de natuurspeeltuin. Rennen, spelen met
water en natuurlijke een heerlijke picknick tussendoor.

Dinsdag 24 augustus
Popcorn Pikachu
Popcorn en pikachu: een hele leuke combina�e. Als je pikachu opent regent
het gewoon popcorn, super lekker! En heel leuk om samen te delen!

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball
met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er al�jd op uit om Pokémon te stelen. Lukt het Team Rocket
om Pokémon af te pakken van de trainers? Hoeveel Pokémon belanden er
veilig in de Gym? Doe mee met het renspel met punten.

Woensdag 25 augustus
Vandaag is de opvang bij de Schatzoekers!

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.
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Superhelden Foto Challenge
Jij hebt een missie! Accepteer jij deze missie en ben jij in staat aan te tonen
dat je over superpower beschikt? Lukt het jou en je team deze heldendaden
vast te leggen? Gewapend met een camera maak jij de buurt extra
heldha�ig door het uitvoeren van superheldendaden. Leg ze allemaal vast
op de foto. Achter iedere opdracht staat hoeveel punten je hiermee kunt
verdienen.

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?

Donderdag 26 augustus
Waterdag!
Het is �jd om nat te worden. Vandaag staat de dag in het teken van veel
waterpret. De zwembadjes staan al klaar. Neem je zwemspullen maar mee.

Vrijdag 27 augustus
Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte kruiwagens, maar
zijn zelf de kruiwagens. Sta jij ook aan de start?

Wenteltee�es
We bereiden een recept wat al heel lang bestaat: wenteltee�es. Brood met
ei, suiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet smakelijk!

 


