
FloreoKids- BSO De Duikboot

Swipen & Swingen - Level 5 (7 - 12 jaar)
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. 

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 16 augustus
Uitstapje: Museum Naturalis
Op ontdekking naar het verleden. Bo�en, dieren op sterkwater en veel
leermogelijkheden. Ga jullie mee naar het grootste museum van Leiden.

Dinsdag 17 augustus
Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de heerlijkste gezichtsmaskers, gemaakt van..
eten! Wat dacht je van een masker van avocado met honing of cacaopoeder
met zeezout?

Make-up your mind
Make-up kwasten klaar? spiegels zijn afgedekt. Verrassing hoe zie je er
straks uit.

Nagellakken
Verschillende kleuren op je nagels of juist iets met gli�er. Laat je nagels
lakken je handen of toch ook je teen nagels.

Haren vlechten
Welkom in onze kapsalon. Wat wil je in je haar? Vlechten, staarten noem
het maar op. Doe maar een kapseltje.

Weerwolven
De meeste van jullie zijn al bekend met dit waanzinnige spel. Overleven
jullie de nacht?

Woensdag 18 augustus
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Gelukshanger hoefijzer
Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt
van zoutdeeg en eenvoudig versierd met veren, kralen en knopen!

Mini Subway Surfer sur�oards
Zo leuk om te maken: kleine sur�oards van foam, om vervolgens te mee
spelen. Ze blijven heel goed drijven!

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

Donderdag 19 augustus
Graffi� art workshop
We leren hoe je een echt street-art graffi�-kunstwerk maakt met
spuitbussen. Doe je ook mee met deze coole workshop?

Hu�enbouw
Laat zien dat jullie samen de gaafste crea�es kunnen bouwen waarin jullie
kunnen spelen en lunchen. Zet hem op!

Vrijdag 20 augustus
Spanning in de oase
Levend Stratego, maar dan net even anders! We gaan op avontuur in de
woes�jn en moeten zo snel mogelijk een oase zien te vinden, anders drogen
we uit! Welk team is het slimste en het snelste en weet als eerste de oase
van de tegenpar�j te bereiken?

Uitstapje: Houtkamp
Vandaag gaan we naar de Houtkamp speeltuin. Klimmen, rennen en
schommelen. Tijd voor een heerlijke picknick tussendoor.

 


