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Gam o - leve 3 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.
We gaan Levend Pac-man spelen en verven 'met lego' en maken coole 'Super Mario
Hats'. Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!
Groetjes Monique, Patricia, Soumia, Deborah, Esther en Marsha

Maandag 2 augustus
Pokémon versus team Rocket

Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt
het Team Rocket om Pokémon af te pakken van de
trainers? Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym?
Doe mee met het renspel met punten.
Zoutkristallen maken

Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk
kristallen maken! Die maken we van zout, water én met wat
geduld. Het resultaat wordt verbluffend! Het lijkt zo uit de
game Brawl Stars te komen.

Dinsdag 3 augustus
Stempelen met LEGO

Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna
mooi in! Wat wil jij stempelen?
Uitje
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Woensdag 4 augustus
Pokéball pizza

We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je
ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je
eten maar degene die we gaan maken wel!
Achter het net vissen

Net als in Animal Crossing gaan we vissen. Niet met een
hengel, maar met een net! Vis de plastic dieren uit de
oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor de
milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net gaat
vissen!

Donderdag 5 augustus
Gelukshanger hoefijzer

Iedereen kan wel wat extra geluk gebruiken! Deze Star
Stable hoeﬁjzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig
versierd met veren, kralen en knopen!
Lasergame

Vrijdag 6 augustus
Super Mario Hats

Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien
als hen! Of ben je liever Princess Peach of de stoere
Bowser? Knip de onderdelen uit en zet ze op je hoofd!
Lasergame

