
FloreoKids- BSO Kids World

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 Afsaneh, Christa, Fa�ma, Caroline, Jet, Hanneke en Deborah

Maandag 9 augustus
Minecra� Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je van deze coole
Minecra� Creeper uitvoering? Maak hem zelf en voer de vogels!
Crea�eve maker, Aansteker, Uitblinker als ik dat wil & Zinzoeker

Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak je favoriete
Hay Day boerderijdieren op brood!
S�lle helper, Ideeënfontein, Sfeervoeler & Planmaker

Paw Patrol: Reddingsmissies
Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en
word het nieuwste lid van het reddingsteam!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Samenbrenger & Groepsdier

Star Stable: Paard op hol!
Oh nee, het paard is op hol geslagen en ontsnapt! Samen moeten we hem
kalmeren en terugbrengen in zijn weide!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Samenbrenger & Posi�vo

Dinsdag 10 augustus
Hay Day's Boerderijkunst
We maken kunst! Boerderijkunst om precies te zijn. Met een sponsje en wat
verf toveren we de mooiste boerderijdieren uit de game Hay Day op papier.
Crea�eve maker, Ideeënfontein, Mooimaker & Momentgenieter
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Minecra� Creeper smoothie
Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet? Maak dan eens
een Minecra� Creeper smoothie! Gooi alle ingrediënten in de blender en
versier je glas. Daar krijg je spierballen van...
S�lle helper, Momentgenieter, Toekomstdenker & Zinzoeker

Emoij bomen
We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen. Wat voor
emo�con wordt jouw boom?
Crea�eve maker, Ideeënfontein, Aansteker & Planmaker

Woensdag 11 augustus
Vandaag zijn we bij Poelkids

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?
Crea�eve maker, Mooimaker, Ideeënfontein & Planmaker

Bobo's verhalen speurtocht
11.00-14.00 uur
Speciaal voor alle speurneuzen: we gaan speuren om het verhaal van Bobo
weer compleet te krijgen! Als dit gelukt is verdien je een speciaal Bobo-
diploma! Door de wijk liggen allemaal geheime aanwijzingen. Kun jij ze
vinden?
Bewuste beweger, Planmaker, Doorze�er & Groepsdier

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?
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Groepsdier & S�lle helper

Donderdag 12 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil
jij stempelen?
Crea�eve maker, Mooimaker, Planmaker & Ideeënfontein
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Rocket League Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer sjoelen we met
auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de game Rocket League?! Wie
rijdt de meeste punten bij elkaar?
Grenzenverlegger, Trouwe vriend, Aansteker & Meetrekker

Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario fruitsalade!
Mamma mia!
S�lle helper, Momentgenieter, Beeldorganisator & Toekomstdenker

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?
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Doorze�er & Momentgenieter

Vrijdag 13 augustus

Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We volgen de Pokéballs, Drowzee
wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en
hebben we het allemaal goed?
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Aansteker & Bezige bij

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!
Bewuste beweger, Samenbrenger, Zichtbare presteerder & Rots

Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema. Over welke game gaat jouw diorama?
Adopt me, Work at a Pizza Place of Fashion Famous? Of heb je zelf nog een goed idee?!
Crea�eve maker, Mooimaker, Planmaker & Ideeënfontein

 


