
FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
1
19 juli t/m 23 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. 

We knutselen een magische 'Tovertablet', laten een 'Vulkaan van LEGO' uitbarsten en doen
net als in Animal Crossing een 'Dierenwinkel speurtocht'. Ook smikkelen we van 'Mario Party
Snacks' en maak heerlijke muffins voor jou én je paard bij 'Jorvik's Bakkerij'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 19 juli
Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!

Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt als eerst
over de finish? Ga voor de winst!

Uitje: Bubbeljungle
We gaan naar het leukste kinderspeelparadijs in Leiderdorp!

Dinsdag 20 juli
Knipoogje
Tijdens dit spel probeert een dader zo veel mogelijk medespelers weg te
spelen door naar hen te knipogen. Komt de speurneus er op �jd achter wie
de dader is?

Jungle muziekbingo
Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van
getallen die voorbij komen worden liedjes afgespeeld! De spanning van de
tradi�onele bingo, maar dan met jungle-muziek! Weet jij de ar�est en de
�tel van het nummer dat voorbij komt?

Woensdag 21 juli
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games, waarbij de
uitbars�ng alleen maar leuk is om naar te kijken!
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WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
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19 juli t/m 23 juli

Donderdag 22 juli
Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Retro onderze�ers
Fleurige onderze�ers voor thuis. Ideaal om je glas drinken op te ze�en!
Vroeger maakten ze deze onderze�ers ook al, en wij gaan er nu mee aan
de slag! We maken ze van strijkkralen.

Vrijdag 23 juli
Dierenwinkel speurtocht
Welke dieren vind jij allemaal in de dierenwinkel? Net als in de game
Animal Crossing gaan we op onderzoek uit.

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
2
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende games
buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We gaan Scrollen &
Dollen en Swipen en Swingen. 

Waag je geblinddoekt in het 'Natuurlabyrint' net als in de game Among Us, ga 'Op zoek naar
Prinses Peach', ren je suf �jdens de Brawl Stars 'Edelstenengraai' en schud je heupen los
�jdens de 'TikTok moves'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 26 juli
Maak je eigen 3D-bril
Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar
kun je hem bekijken zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven, net
als in videogames.

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
Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke
hotdog broodjes die we zelf bakken.

Team Anima�on
10.00-12.00 uur
Er komt een anima�e team langs, laat je verrassen!

Woensdag 28 juli
Miniatuur Hay Day boerderij
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in
de tuin, maken we een miniatuur boerderij. Laat je fantasie de vrije loop en
bouw Hay Day na.
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Donderdag 29 juli
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete zomerdag kun je
ook wel wat a�oeling gebruiken toch? We gaan aan de slag met buizen,
flessen, gootjes, schroeven en takken om zelf een waterbaan te maken.
Klinkt cool? Dat is het ook ;-)

Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn
namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én
daarna verstoppen!

Vrijdag 30 juli
Subway Surfer Stoepkrijtkunst
We maken prach�ge graffi�-kunstwerken, net als in Subway Surfer, door
vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met
stoepkrijt.

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen- Level 3
02 augustus t/m 06 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. 

Knip en kleur echte 'Super Mario Hats' en tover jezelf om tot Mario, Luigi, Princess Peach of
misschien wel Bowser! Maak van strijkkralen echte 'Minecra� hangers' of speel een spelletje
Levend Pac-Man. Trek gekregen? Bak dan 'Healthy Roblox Sizzle Burgers' of maak een
Pokéball pizza!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 2 augustus
Maak beroemde duo's
Ken jij al deze bekende duo's van televisie of uit videogames? Probeer maar
eens uit te beelden hoe Shrek en Fiona zijn of Belle en het Beest!

Waterpistool puntenrace
Heb jij thuis een waterpistool? Schrijf je naam erop en neem hem mee.
We gaan er allemaal leuke spelletjes mee doen! Wie haalt de meeste
punten?

Dinsdag 3 augustus
Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een
‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de hand van een zoekkaart gaan
we op het strand ju�en.

Weven met rietjes
Weven is hip! Maar wist je dat je er geen ingewikkeld weefraam voor nodig
hebt? Het gaat ook heel gemakkelijk met een stel rietjes. Probeer het maar
eens en maak deze zomerse armbandjes!

Uitje: Bowlen
Vandaag gaan we gezellig bowlen!!

Woensdag 4 augustus
Hay Day Boerderij kijkdoos
We knutselen onze eigen Hay Day kijkdoos. Gluur naar binnen en bekijk
onze mooie boerderij. Waar hoort welk dier? Dat is aan jou!
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Donderdag 5 augustus
Alfabet Lego speurtocht
Wie vindt er als eerst het hele alfabet?

Vrijdag 6 augustus
Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als hen! Of ben
je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de onderdelen uit en zet
ze op je hoofd!

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit
keer doen we het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
4
09 augustus t/m 13 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. 

Maak deze week je eigen 'Gameconsole of -controller' en bestuur je tegenstanders! Zoek
fossielen, vang insecten en speel het bloemenspel in 'Real Life Animal Crossing'. Versier je
boterham in Hay Day s�jl en geniet zo van een echt 'Boerenbuffet' en volg de Pokémon en
vang ze allemaal �jdens 'Pokémon: Go�a Catch 'em all 12'. Ook genieten we van een
heerlijke 'Minecra� Creeper Smoothie'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 9 augustus
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een
spor�eve ou�it aan die nat mag worden en doe mee!

Frui�ge kunstwerken
Fruit is gezond! We maken frui�ge kunstwerken en daarna eten we het
gezellig samen op.

Dinsdag 10 augustus
Discopoffertjes
Poffertjes zijn al een feestmaal. Maar als we ze dan ook nog eens lekker
gaan "pimpen" tot echte discopoffertjes dan zijn ze helemaal superlekker!

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een danss�jl
wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke
junglemuziek!

Dansworkshop
Vandaag krijgen we een dansworkshop van Ilona!
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WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
4
09 augustus t/m 13 augustus

Woensdag 11 augustus
Gameconsole of -controller maken
Maak je eigen toffe gameconsole of controller en bestuur iemand net zoals
in een echte videogame! Ga jij voor de PS4, de Nintendo Switch of de Game
Boy?

Rocket League Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je heel leuke spelletjes doen. We houden een offline race
met auto's. Welke auto gaat zo snel als een raket?

Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel
van is? We gaan er achter komen �jdens dit leuke spel!

Donderdag 12 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil
jij stempelen?

Vrijdag 13 augustus
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks op
onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er
megagrappig uit!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WIELLEWAALTJES: Scrollen & 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. 

Ga crea�ef aan de slag met 'Adopt me strijkkralen', knutsel een 'Animal Crossing Bell Bag' en
speel een potje 'Levend Rocket league' met een (bestuurbare) auto! Leg je eigen Hay Day
'Moestuin' aan en speel spor�ef een potje 'Smileybal'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag 16 augustus
Frui�ge hartjes
Mmmm deze lieve frui�ge hartjes smaken heerlijk en het is ook nog eens
gezond. Smullen maar!

Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een
‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de hand van een zoekkaart gaan
we op het strand ju�en.

Dinsdag 17 augustus
Waterpistool lasergame
We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met waterpistolen.
Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf droog te blijven? Een
spe�erende laser-game!

Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen hoe laat het is
als we buiten aan het spelen zijn? We gaan onze eigen zonnewijzer maken
en kunnen zo zelf de �jd bijhouden!

Woensdag 18 augustus
Scheerschuim pret op de Hay Day boerderij
Experimenteer met scheerschuim en laat je fantasie de vrije loop! Wat
gaan de Hay Day-dieren in het scheerschuim doen?
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WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - Level
5
16 augustus t/m 20 augustus

Donderdag 19 augustus
Smakelijke Mario fruitschildpad
In de Super Mario games kom je ze vaak tegen; schildpadden. Ze heten
Koopa Troopa's en zijn soldaten uit Bowsers leger. Van divers groen fruit
kun je zo'n schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Wie scoort is keep
De bal zo lang mogelijk uit de goal houden, dat doet een keeper. Maar je
moet eerst scoren om te keepen. Speel je mee?

Uitje: Speeltuin Maredijk
We gaan lekker klimmen en klauteren! Neem je zwemkleding mee!

Vrijdag 20 augustus
Hay Day Moestuin maken
Met een eigen moestuin ben je niet alleen verzekerd van supergezonde
groenten, je eet ook weer de groente in de �jd waarvoor het bedoeld is.
Net als in de game Hay Day! Wat wil jij gaan verbouwen?
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WIELLEWAALTJES: Scrollen & Dollen - 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 het BSO team.

Maandag 23 augustus
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!

Supergezonde stoplich�jsjes
Heerlijk met die hi�e, een lekker ijsje! Deze superlekkere stoplich�jsjes
moeten een �jdje in de vriezer, maar zijn het wachten waard!

Dinsdag 24 augustus
Levend voetbal kwartet
Ken je het kaartspel kwartet? Wij gaan dit spelletje op een andere manier
spelen. We spelen levend voetbal kwartet! Welke voetbalmaterialen of
spelers verzamelen jullie?!

Knipoogje
Tijdens dit spel probeert een dader zo veel mogelijk medespelers weg te
spelen door naar hen te knipogen. Komt de speurneus er op �jd achter wie
de dader is?

Woensdag 25 augustus
Kleed je in Fashion, voel je Famous
Ken jij de game Fashion Famous op Roblox? Wij spelen een 'offline' versie
waarbij we ons zo snel mogelijk verkleden en een mini-modeshow lopen.
Wie hee� de mooiste ou�it?
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Donderdag 26 augustus
Fotolijstjes van schelpen
Maak deze gezellige fotolijstjes en versier ze met schelpen voor een zomers
gevoel in je huis! Neem een foto mee en ga aan de slag!

Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast al heel wat gezien
in je leven want wie kent niet de prach�ge films van Sneeuwwitje, Bambi en
nog zo veel meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden te
vinden.

Uitje: Natuurspeeltuin

Vrijdag 27 augustus
Super Mario Sterrensandwich
Sterren kom je vaak tegen in Mariokart! We maken heerlijke broodjes in de
vorm van een ster. Het leukste (en eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in
het midden een vrolijke versiering maken!

 


