SCROLLEN & DOLLEN - LEVEL 1
BSO KANJERS
19 JULI T/M 22 JULI

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 knutselen een magische 'Tovertablet', laten een 'Vulkaan van LEGO'
uitbarsten en doen net als in Animal Crossing een 'Dierenwinkel
speurtocht'. Ook smikkelen we van 'Mario Party Snacks' en maak heerlijke
muffins voor jou én je paard bij 'Jorvik's Bakkerij'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

MAANDAG 19 JULI
Verven met wieltjes

We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een
bakje met verf en gaan racen over wit papier. Het lijkt wel
Rocket League!
Hay Day's Koeiensjoelen!

We wanen ons helemaal in Hay Day! We gaan
koeiensjoelen! Een super simpele, maar geweldig leuke
activiteit om even tussendoor te doen. Plezier verzekerd!

DINSDAG 20 JULI
Star Stable: Jorvik's bakkerij

Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet
alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Stormbaan

Klimmen, klauteren, rennen en springen op de stormbaan

WOENSDAG 21 JULI
FIFA tafelvoetbaltoernooi

We gaan tafelvoetballen, wie o wie laat zijn talent zien?!

Boerenbuffet

Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van
deze grappige dierenboterhammen krijg je vanzelf trek.

SCROLLEN & DOLLEN - LEVEL 1
BSO KANJERS
19 JULI T/M 22 JULI

DONDERDAG 22 JULI
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?!
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!

VRIJDAG 23 JULI
LET OP: OP DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK
Pokéball met een Pokémon

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

Ken jij de retro game Snake? Dit wordt rennen! Ontwijk de
bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

SCROLLEN & DOLLEN - LEVEL 2
BSO KANJERS
26 JULI T/M 30 JULI

Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle
bekende games buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee
op avontuur! We gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen.

Waag je geblinddoekt in het 'Natuurlabyrint' net als in de game Among Us,
ga 'Op zoek naar Prinses Peach', ren je suf tijdens de Brawl Stars
'Edelstenengraai' en schud je heupen los tijdens de 'TikTok moves'!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

MAANDAG 26 JULI
Maak je eigen 3D-bril

Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer
langer plat maar kun je hem bekijken zoals de wereld om je
heen. Alles komt tot leven, net als in videogames.
Smakelijke Super Mario paddenstoelen

We maken Mario's vriendje Toad na, maar dan om op te
eten! Doe je mee?

DINSDAG 27 JULI
LEGO trekpop

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

Emoji bingo

Wie heeft 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?

WOENSDAG 28 JULI
Fortnite Parachute

Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute
ook echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt een
parachute?
Mijnenveld-estafettes

Net als in de retro game Mijnenveld is tijdens dit spel een
veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan
winnen jullie het spel!
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DONDERDAG 29 JULI
Miniatuur Hay Day boerderij

Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog
kan vinden in de tuin, maken we een miniatuur boerderij.
Laat je fantasie de vrije loop en bouw Hay Day na.
Grafitti

Leer hoe je deze toffe kunst onder de knie krijgt!

VRIJDAG 30 JULI
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK!
Subway Surfer Stoepkrijtkunst

We maken prachtige graffiti-kunstwerken, net als in Subway
Surfer, door vlakken af te plakken met schilderstape en aan
de slag te gaan met stoepkrijt.
Edelstenengraai

Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen, net
als in Brawl Stars. Maar pas op voor de wachters! Laat het
edelstenen graaien beginnen.

SCROLLEN & DOLLEN- LEVEL 3
BSO KANJERS
02 AUGUSTUS T/M 06 AUGUSTUS

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.

Knip en kleur echte 'Super Mario Hats' en tover jezelf om tot Mario, Luigi,
Princess Peach of misschien wel Bowser! Maak van strijkkralen echte
'Minecraft hangers' of speel een spelletje Levend Pac-Man. Trek
gekregen? Bak dan 'Healthy Roblox Sizzle Burgers' of maak een Pokéball
pizza!
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Minecraft hangers

Diverse coole figuren van Minecraft kun je namaken volgens
de patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je
een coole hanger!
Paw Patrol bingo

Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een offline game,
namelijk bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je
jouw kaart als eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'

DINSDAG 3 AUGUSTUS
Crossen met je droomauto

Wat is jouw droomauto? We gaan even knutselen en daarna
kunnen we crossen met onze eigen ontworpen auto's net als
in Rocket League!
Extreem sportieve foto's

Altijd al een basketbal willen dunken of een supergave
kopbal willen maken als in FIFA? Met deze foto illusies kan
dat!
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WOENSDAG 4 AUGUSTUS
Hay Day Boerderij kijkdoos

We knutselen onze eigen Hay Day kijkdoos. Gluur naar
binnen en bekijk onze mooie boerderij. Waar hoort welk
dier? Dat is aan jou!
Star Stable: Druïde training

In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier
zijn allerlei verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een
aantal uitproberen!

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Fashion Famous Natuurkostuum

Om mooie natuurlijke Fashion Famous mode te maken
hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden.
Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel
meer!
Levend Pac-Man

Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte
stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel
zoveel mogelijk stippen en win het spel!

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
LET OP: OP DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK
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!
Candy Crush levend kwartet

Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk
punten. Welk team wint?

HAPPY IN M'N HANGMAT: HAWAÏ
BSO KANJERS
09 AUGUSTUS T/M 13 AUGUSTUS

Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan we happy beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is
een eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten.
Hawaii staat natuurlijk voor vakantie, kokosnoten, heerlijke fruithapjes en
strand!

We wanen ons met de activiteiten van deze week even een weekje op
vakantie. Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten, proefjes met de
zon en echte Hawaii Games: we gaan het deze week allemaal
meemaken!

Groetjes van het zomerse BSO team

MAANDAG 9 AUGUSTUS
Maak een zonnewijzer

Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen
hoe laat het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan
onze eigen zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd
bijhouden!
Hawaïschuitjes

Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

DINSDAG 10 AUGUSTUS
Stempelen met bloemen

Stempelen met bloemen, gras, onkruid....alles wat er in de
natuur te vinden is kun je gebruiken voor het maken van een
natuurlijk stempelschilderij.
Palmboom knutselen

Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan
vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een lekkere
luie hangmat en een cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je
vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat maken!

HAPPY IN M'N HANGMAT: HAWAÏ
BSO KANJERS
09 AUGUSTUS T/M 13 AUGUSTUS

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
Strandmobiel

Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken
van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt
'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.
Fruitmandspel

Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een
watermeloen? Doe mee met dit fruitspel!

Koehandel

Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk van al je koeien afkomt:
verkoop ze aan de veehandelaar! Een spannend ren- en tik
spel.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
Bounty's maken

Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade en kokos.
Bounty's! Oeh, dat is lekker....Wij gaan zelf bounty's maken.
Nóg veel lekkerder dus! Als ze eenmaal klaar zijn kun je er
vast niet vanaf blijven en zijn ze zo op. Doe je ook gezellig
mee?
Eilandtikkertje

Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen
we eilandtikkertje want we zijn tenslotte op Hawaii!

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK
Zebracake

Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We
gaan een zebracake bakken, met jawel, zebrastrepen!

Wie is bang voor wie?

De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en
de olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee en vind het
uit!

HAPPY IN M'N HANGMAT: PIRATES OF THE CARIBBEAN
BSO KANJERS
16 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS

Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We maken
schatkisten, spelen allerlei piratenspellen en eten echte piratenhapjes.
Aan het eind van de week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes van het BSO team

MAANDAG 16 AUGUSTUS
Smakelijke piraten

Arrrr, er komen piraten aan! En niet zomaar piraten: het zijn
eetbare piraten! Gelukkig zijn ze erg vriendelijk, bijna te leuk
om op te eten. Kies jouw variant en eet het lekker op.
Buskruit

Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

DINSDAG 17 AUGUSTUS
Blotevoetenpad

Een blotevoetenpad is een wandelroute, die je loopt op je
blote voeten. Je komt over allerlei verschillende
ondergronden zodat je met je blote voeten kunt ervaren hoe
zand, water en stenen onder je voeten voelen. Het is erg
leuk èn met je voeten voel je dingen anders dan met je
handen. Leerzaam!
Piratenbingo

Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te
maken hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!

HAPPY IN M'N HANGMAT: PIRATES OF THE CARIBBEAN
BSO KANJERS
16 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Tattoo sleeve

Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol
neptattoos! Supercool om te maken!

Zeeslag

Een boot besturen terwijl je niets ziet, spannend! Wees een
team, schiet de kogels op de juiste boot en win dit grappige
spel!

DONDERDAG 19 AUGUSTUS
De verdwenen sleutels van Black Beards schat

We hebben flessenpost ontvangen op de BSO. Deze brief is
geschreven door Black Beard, een piraat die vroeger vele
schatten heeft gevonden. Hij schrijft over hoe hij de schatkist
heeft gevonden, en over de beruchte piraat Calico Jack, die
de sleutels van de kist gestolen heeft. Jarenlang heeft Black
Beard gezocht naar de sleutels, maar hij heeft ze nooit
kunnen vinden. Lukt het ons wel?
Maak je eigen flessenpost!

Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de
mensen op het vasteland moet dat natuurlijk via flessenpost.
Wij gaan onze eigen flessenpost maken, het papier dat we
daarvoor gaan maken lijkt wel eeuwen oud! Ben je al
benieuwd naar onze brief?

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
LET OP: OP DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK!
Fortune cookies

Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken
deze bijzondere gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in
jouw koekje?
Vuurwerktikkertje

Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit!
Kom gewoon meedoen en dan maken we er een knallend
feest van!

HAPPY IN M'N HANGMAT: WATERWERELD
BSO KANJERS
23 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS

Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het
water te zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op
vakantie! Deze week gaan we veel met de waterwereld doen. We doen
waterige proefjes, maken mooie creaties over de waterwereld en doen
verschillende waterspellen! Soms kunnen we wel een beetje nat worden,
maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Groetjes,

Het team van de BSO

MAANDAG 23 AUGUSTUS
Bedrieglijk tekenen!

Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk
lijken, maar kijken we wat beter dan zien we dat ze dat
helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we
dat echt heel goed kunnen!
Scoren met sponzen

Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de
tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je
dat?

DINSDAG 24 AUGUSTUS
Schelpenvisjes

Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken
en opeens zwemmen de mooiste visjes rond!

Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!

HAPPY IN M'N HANGMAT: WATERWERELD
BSO KANJERS
23 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
Koraalrif

Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen
vissen, mooie planten en een explosie van kleuren! Ontwerp
je eigen koraalrif en laat je fantasie de vrije loop!
Spaghetti inktvissen

Twee ingrediënten heb je maar nodig om super grappige
eetbare inktvissen te maken. Een soort worstjes met wormen
zou je het ook kunnen noemen. Het klinkt misschien best
vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

DONDERDAG 26 AUGUSTUS
Zeemeerminnen van toiletrolletjes

Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen.
Vandaag mythische zeemeerminnen of een vrolijk hula
meisje!
Inktvistikkertje

Spreid je tentakels als een octopus en tik wie je tikken kunt!

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
LET OP: OP DEZE DAG ZIJN WE OP BSO HET KNETTERSHONK
Waterzeskamp

Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee!
Smakelijke fruitschildpad

Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij
er ook eentje?

