
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en dollen, Swipen en swingen bij de
Brink
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. 

van Pokemon tot jachtseizoen en Hay Day komen voorbij bij ons op de Brink. 

dus vergeet ook zeker je zwemkleding niet bij mooi weer

Maandag 9 augustus
Boomhut: Fortnite Quartet Game
We spelen een varia�e op kwartet, waarbij het de bedoeling is dat we in
teams allemaal Fortnite materiaal gaan verzamelen! Verzamel ze door ze
bij een ander team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren
zonder ge�kt te worden. Wie haalt de meeste punten?

Blik gooien bij de flierefluiters
We proberen zoveel mogelijk blikken om te gooien met een bal

Magisch Mariokartspel bij de gru�o’s en vogelhuis
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes
waar Mario overheen rijdt om de finish te halen: 3... 2... 1... START!

Dinsdag 10 augustus
Pokémon: Go�a catch 'em all 12 bij de Boomhut
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?

Squirt gun pain�ng bij de Flierefluiters
Verven wordt nog leuker als je dit kan doen met een waterpistool. Maak je
eigen crea�es en schiet raak!

Stempelen met LEGO bij de gru�o’ s en vogelhuis
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil
jij stempelen?

Extreem spor�eve foto's 4-12 jaar.
Al�jd al een basketbal willen dunken of een supergave kopbal willen
maken? Met deze foto illusies kan dat!
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Woensdag 11 augustus
Hay Day boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van deze grappige
dierenboterhammen krijg je vanzelf trek.

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?!

Donderdag 12 augustus
Speeltuinendag bij de Boomhut
Vandaag gaan wij spelen in verschillende speeltuinen in de buurt. Kom je op
de fiets?

Pokemon boekenleggers maken bij de Flierefluiters
Lezen wordt nog leuker als je je eigen ontworpen boekenlegger kan
gebruiken. Kies je lieveling Pokemon uit en ga aan de slag.

Kleurenloop bij de Gru�o's en het Vogelhuis
In een grote bak zi�en allemaal voorwerpen in allerlei verschillende
kleuren. Kan jij ze zo snel mogelijk bij de juiste kleur leggen?

Glow dance 4-12 jaar
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!

Vrijdag 13 augustus
Ballonnen-bal race
Kan jij twee dingen te gelijk? Zo niet, is het jouw kans om te oefenen. Want
met deze Leuke race kan jij samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes
van de Nso tegen elkaar racen

Raket lancering met bekertjes bij de Gru�o's en het Vogelhuis
Lanceer je eigen racket. Heel eenvoudig te maken en erg leuk om mee te
spelen!

 


