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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
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.
Doordenker, Doorze�er, Toekomstdenker & Ontrafelaar

A�ick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt. Leuk om
anderen mee te foppen of om zelf een beetje af te kicken misschien?
Crea�eve maker, Mooimaker, Doorze�er & Momentgenieter

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.
Toekomstdenker, Ontrafelaar, Ontstaansbegrijper & Samenbrenger

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!
Crea�eve maker, Mooimaker, Ideeënfontein & Planmaker

JUST DANCE
Er komt iemand langs om een dansworkshop te geven. Dans je mee?
Bewuste beweger, Groepsdier, Nieuwfreak & Aansteker

Dinsdag 24 augustus
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Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal Crossing dier
van zoutdeeg.
Crea�eve maker, Planmaker, Ideeënfontein & Mooimaker

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!
Crea�eve maker, Sfeervoeler, Momentgenieter & Mooimaker

JUST DANCE
Er komt iemand langs om een dansworkshop te geven. Dans je mee?
Bewuste beweger, Groepsdier, Nieuwfreak & Aansteker

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!
Zichtbare presteerder, Crea�eve maker, Mooimaker & Rots

Woensdag 25 augustus
Vandaag zijn we bij Poelkids

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van wol en
papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?
Crea�eve maker, Mooimaker, Momentgenieter & Bezige bij

Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende Rocket League raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!
S�lle helper, Momentgenieter, Bezige bij & Uitblinker als ik dat wil

Donderdag 26 augustus
Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder zoals in Hay Day kan ook offline én zelfs binnen!
Met simpele, natuurlijke ingrediënten maken we een modderbadje waarin
onze boerderijdieren heerlijk kunnen badderen!
Momentgenieter, Aansteker, Meetrekker & Ideeënfontein
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Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te
evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Groepsdier & Samenbrenger

Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij een
kampvuurtje, net als in Minecra�! Hmmmm, heerlijk!
S�lle helper, Meetrekker, Groepsdier & Bezige bij

Leidse Hooidagen
We gaan naar Cronesteynpark naar de Leidse Hooidagen. Daar doen we allemaal spellen en nog veel
meer leuke dingen
Momentgenieter, Sfeervoeler, Aansteker & Meetrekker

Vrijdag 27 augustus
Auto's in de modder
Auto's, modder en klei. Meer heb je niet nodig voor een geweldige ac�viteit! Daarna doen we een
offline autorace door de modder!
Momentgenieter, Bezige bij, Groepsdier & Vertrouweling

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!
S�lle helper, Trouwe vriend, Uitblinker als ik dat wil & Herkauwer

Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook nog leuk kunt spelen. Binnen
of buiten: net wat je wilt!
Bewuste beweger, Grenzenverlegger, Aansteker & Samenbrenger

 


