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Gam o - leve 5 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.
Berg al je coins op in je 'Animal Crossing Bell Bag', Kies de mooiste glittertattoo en
maak een 'Afkicktablet'. Zin in actie?! Speel de 'Subway Surfers Challenges' of waag je
aan een potje voetbal met een bestuurbare auto tijdens 'Levend Rocket League'.Ben
jij klaar voor een offline adventure? Here we go!
Groetjes Monique, Patricia, Soumia, Esther, Deborah en Marsha

Maandag 16 augustus
Afkick 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?
Speeltuin

Vandaag gaan we naar de speeltuin

Dinsdag 17 augustus
Adopt me strijkkralen

We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me.
Leuk om op te hangen in je kamer of te gebruiken als
onderzetters! Welk dier wil jij maken?
Popcorn Pikachu

Popcorn en pikachu: een hele leuke combinatie. Als je
pikachu opent regent het gewoon popcorn, super lekker! En
heel leuk om samen te delen!
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Woensdag 18 augustus
Mega Animal Crossing katapult schieten

Tijd voor katapult schieten. En niet met zo'n kleine katapult
zoals in Animal Crossing. We schieten met een mega
katapult. Wie scoort de meeste punten?
Glittertattoo

Vandaag mag iedereen die wil een glittertattoo!

Donderdag 19 augustus
LEGO trekpop

We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit,
kleur dit in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?
Welke FIFA-speler ben ik?

Raad maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier
League? Een Nederlander? Een keeper? Probeer er achter te
komen via de wie ben ik editie van FIFA 20.

Vrijdag 20 augustus
Animal Crossing Bell Bag

Kennen jullie de Bell Bags uit de game Animal Crossing? In
deze activiteit maken we ze na! Je kunt kiezen uit twee
soorten, welke wil jij maken?
Levend Rocket League

Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten
scoren met een auto!

