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Gam o - leve 6 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.
'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Speel in de speeltuin, maken en
eten de raceauto's op en spelen met modder! Ben jij klaar voor een offline adventure?
Here we go!
Groetjes Soumia, Deborah, Esther Patricia, Monique en Marsha

Maandag 23 augustus
Pizzadoos FIFA voetbalspel

Een miniatuur voetbalveld in een doos waar je vervolgens
op een leuke alternatieve manier offline voetbalgames mee
kunt spelen. Een leuke klus!
Gezonde Rocket League auto's

Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!

Dinsdag 24 augustus
Star Stable: Ontwerp je eigen paard

De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en
kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op
papier!
Fashion Famous Modeshow

We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en
in ieder geval creatiefste outﬁts. Heb je spullen die wij
hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!

23 augustus

Wasko locatie Koningin
Beatrixschool

t/m
27 augustus

Woensdag 25 augustus
Smakelijke paddenstoelen

'Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen..' Dat
liedje ken je vast. Wij gaan zelf paddenstoelen maken die
we lekker op kunnen eten. Doe je mee?
Stop motion

We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein
beetje aan de opstelling en plakken dan de foto's achter
elkaar. Nu lijkt het net een ﬁlmpje! Niet makkelijk, maar wel
cool!

Donderdag 26 augustus
Minecraft Kampvuur van papier

Dit zelfgemaakte vuurtje uit Minecraft is geschikt voor
binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en stenen
nodig. Help je mee?
Hay Day: Modder voor binnen!

Lekker spelen met modder zoals op de boerderij in Hay Day,
kan ook binnen! Met simpele, natuurlijke ingrediënten
maken we een modderbadje waarin onze boerderijdieren
heerlijk kunnen badderen!

Vrijdag 27 augustus
Rocket League Autosjoelen

Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer
sjoelen we met auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de
game Rocket League?! Wie rijdt de meeste punten bij
elkaar?
Uitstapje

Vandaag gaan we weg met zijn allen, waarheen blijft nog
even een verrassing!

