
FloreoKids- BSO De Brink

Scrollen en dollen, swipen en swingen op de
Brink
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

we hebben een nieuw programma voor de hele BSO, er staat achter de ac�viteit beschreven
voor welke groep deze ac�viteit is. Elke groep hee� 2 ac�viteiten per dag, 1 van de groep
zelf en 1 van de gehele loca�e.

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. 

neem je elke dag dat je komt je zwemkleding mee met een handdoek. Met mooi weer komt
die zeker van pas😄

Maandag 19 juli
Fortnite freakshake maken bij de Flierefluiters
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de game
Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij?

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

Naar de Houtkamp Begane grond.
Trek goede wandelschoenen aan en vergeet ook niet je tas met een flesje
drinken we gaan namelijk op stap. We gaan lekker spelen in de houtkamp.

Stoepkrijtkunst een ac�viteit in de lee�ijd van 4 tot 12 jaar.
We maken prach�ge kunstwerken door vlakken af te plakken met
schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Dinsdag 20 juli
De Flierefluiters gaan Picknicken
Trek je wandel schoenen 👞 maar aan want we gaan op stap. Vergeet ook
je tas en flesje drinken niet. We gaan op zoek naar leuke speeltuintjes en
onder tussen gaan we picknicken.

Teken een gamefiguur bij de Boomhut
Hoe ziet jouw favoriete Minecra� figuur eruit? Of heb je al�jd Mario al
willen tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen gamefiguur.
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Emoji bingo op de Begane grond
Vandaag gaan wij emoji bingo spelen. Wie hee� er als eerste een rij vol?
Heb jij de alien, de nerd of het drolletje? Roep Bingo! Valse Bingo? Dan
moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Levend Fifa tafelvoetbal een ac�viteit in de lee�ijd van 4 tot 12 jaar
Tafelvoetballen maar dan in het groot! een beweegspel waarbij jij zelf de
speler bent. Welk team wint er? Succes!

Woensdag 21 juli
Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we
onze naam eenvoudig op het doek!

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we een balletje
doorheen laten rollen. Kun jij het circuit volgen?

Donderdag 22 juli
Mariofiguren van glas en lood bij de Flierefluiters en Boomhut
Wie is je favoriete speler van Mariokart? We maken van Mario, Luigi, Toad,
Donkey Kong, Peach, Yoshi en Toade�e een mooi glas in lood figuur. Knutsel
je ook mee?

Begane grond: We maken een pokeball met een pokemon
Bij pokemons horen natuurlijk pokeballs. Wij maken onze eigen pokeball
met een eigen pokemon erin! Welke Pokemon kies jij?

Mario Party snacks een ac�viteit in de lee�ijd van 4 tot 12 jaar
Gezonde Mario Party snacks, deze snacks zijn helemaal in s�jl. Maak echte
Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Vrijdag 23 juli
Picknicken Flierefluiters en Boomhut
Trek makkelijke schoenen en kleding aan. We gaan lekker spelen en
picknicken in ‘t Heerlijk Recht.

Begane grond: vandaag staat het spel Snake op het programma.
Ken jij de retro game Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de Bek van de
slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Levend FIFA tafelvoetbal ac�viteit in de lee�ijd van 4 tot 12 jaar
Voetballen maar dan in het groot! Jij bent FIFA-speler en mag niet van je
plek af komen. Welk team wint er? Succes!

 


