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Gam o - leve 1 Ik Beatr
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. Ben je echt op zoek naar een creatieve
challenge? Maak dan een papieren piranha plant uit het bekende Mariospel! Ben jij
klaar voor een offline adventure? Here we go!
Groetjes Patricia, Esther, Deborah, Monique, Soumia en Marsha

Maandag 19 juli
Natuurlijke Animal Crossing katapult

Heb jij tijdens het spelen van Animal Crossing wel eens een
katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel iets mee
wegschieten. Wij maken een handkatapult met een tak!
Pokéball met een Pokémon

Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze
eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon
kies jij?

Dinsdag 20 juli
Tape je naam met schilderstape!

Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat
verf maken we een grafﬁti-kunstwerk van onze naam.
Helemaal in de stijl van Subway Surfer.
Welk Adopt me dier hoor ik daar?

Bij Adopt Me verzamel je zoveel mogelijk dieren. Maar
herken jij ze eigenlijk wel als je ze hoort? Raad het geluid!

Woensdag 21 juli
LEGO vulkaan bouwen

Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGOgames, waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar
te kijken!
Tovertablet

Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt
hier met je vinger op tekenen en het ook weer wegvegen.
Cool toch?!
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Donderdag 22 juli
Mario Party Snacks

Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze
snacks zijn helemaal in stijl. Maak echte Mario sterren,
verrassingskisten en een eetbare Toad!
Uitje

Vrijdag 23 juli
Piranha plant

Ken je die piranha planten uit de game Mariokart, die je op
willen eten als je langs rijdt? Wij maken deze piranha
planten na van papier!
Levend Snake

Ken je deze retro-game?! Rennen! Ontwijk de bek van de
slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

