


SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 1
BSO KNETTERSHONK
19 JULI T/M 23 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
What do you MEME?

Een meme is een tekening of foto met daarop een tekst wat

heel goed bij elkaar past en daardoor erg grappig is. Wie

maakt tijdens dit spel de grappigste combinatie?

Tape je naam!

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.

DINSDAG 20 JULI
Fortnite Battle Royal

Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal

thuis is dit real life Fortnite spel. Welk team wint deze Battle

Royal?

Stormbaan

klimmen, klauteren, rennen en springen op de stormbaan

 



SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 1
BSO KNETTERSHONK
19 JULI T/M 23 JULI

WOENSDAG 21 JULI
LET OP WE ZIJN DIE DAG OP BSO DE KANJERS

Boerenbuffet

Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van

deze grappige dierenboterhammen krijg je vanzelf trek.

FIFA tafelvoetbaltoernooi

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

DONDERDAG 22 JULI
Guitar Hero Rockstar gitaar

Altijd al een rockster willen worden, zoals in de game Guitar

Hero? Met deze gitaar maak jij de blits op ieder feestje. Je

kunt zelf beslissen welke kleuren hij krijgt en welke vorm.

FIFA kwartet

Dit kwartetspel kun je spelen als een normaal kwartetspel,

maar ook in een coole ren variant! Verzamel jij de meeste

scheenbeschermers of voetbalsokken?

VRIJDAG 23 JULI
LET OP WE ZIJN DIE DAG OP BSO HET KNETTERSHONK

Levend Snake

Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang

steeds langer wordt!

Pokéball met een Pokémon

Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze

eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon

kies jij?

 



SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 2
BSO KNETTERSHONK
26 JULI T/M 30 JULI

MAANDAG 26 JULI
TikTok moves

Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes

voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan

deze toffe moves eens proberen onder de knie te krijgen.

Dans je mee?

Teken een gamefiguur

Hoe ziet jouw favoriete Minecraft figuur eruit? Of heb je altijd

Mario al willen tekenen? Dit is je kans! Teken je eigen

gamefiguur.

DINSDAG 27 JULI
Smakelijke Super Mario paddenstoelen

We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen

eten. Doe je mee?

Mijnenveld-estafettes

In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw

team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!

WOENSDAG 28 JULI
LET OP: DEZE DAG ZITTEN WE OP BSO DE KANJERS

Mijnenveld-estafettes

In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw

team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!

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?

 



SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 2
BSO KNETTERSHONK
26 JULI T/M 30 JULI

DONDERDAG 29 JULI
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 (of een kusje geven?). Maar misschien win je

wel een leuk prijsje?

Workshop Graffiti

Leer hoe je deze toffe kunst onder de knie krijgt!

VRIJDAG 30 JULI
Subway Surfers Stoepkrijtkunst

Subway Surfers graffiti met stoepkrijt! We maken prachtige

kunstwerken 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. Maar

pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien

beginnen.

 



SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 3
BSO KNETTERSHONK
02 AUGUSTUS T/M 06 AUGUSTUS

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!

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.

DINSDAG 3 AUGUSTUS
FIFA bingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk?

Roep GOAL! als je bingo hebt. Valse Bingo? Dan moet je

een trucje doen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

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!

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO DE KANJERS

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!

Hay Day Boerderij kijkdoos

We knutselen onze eigen kijkdoos. Gluur naar binnen en

bekijk onze mooie boerderij. Waar hoort welk dier? Dat is

aan jou!

 



SWIPEN & SWINGEN - LEVEL 3
BSO KNETTERSHONK
02 AUGUSTUS T/M 06 AUGUSTUS

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
workshop Archery Attack

wie kan er mikken met pijl en boog?

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!

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Candy Crush levend kwartet

Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk

punten. Welk team wint?

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!

 



REIS OM DE WERELD: AFRIKA
BSO KNETTERSHONK
09 AUGUSTUS T/M 13 AUGUSTUS

Hallo allemaal,

Onze wereldreis gaat van start! We stappen natuurlijk niet echt in een

vliegtuig, maar op de BSO gaan we helemaal op in de sfeer van de

wereld. En we beginnen gelijk met een geweldig hoogtepunt, namelijk

Afrika. In dit prachtige werelddeel maken we kennis met de Afrikaanse

dorpen, hun geweldige muziek, het heerlijke eten en natuurlijk de

wonderbaarlijke dieren die hier leven.

Trek met de nomaden mee door de woestijn of ga tijdens een safari over

de savanne op zoek naar de "big five". Laat je deze week verrassen door

al het moois dat Afrika heeft te bieden. Heb je zelf nog leuke ideeën in dit

thema; we horen het graag!

Groetjes van het BSO-team 

MAANDAG 9 AUGUSTUS
IN EEN AFRIKAANS DORP

Shuku Shuku

Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn

heerlijke Nigeriaanse kokoskoekjes. Een recept om te

onthouden!

Flessenvoetbal

In Afrika speelt iedereen wel eens een potje voetbal! Weet jij

dit potje flessenvoetbal te winnen? Houd jij het meeste water

over aan het einde?

DINSDAG 10 AUGUSTUS
NOMADEN IN DE WOESTIJN

Bedoeïenen buffet

We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen

(nomaden). Zij leven in de woestijn en hebben hun eigen

eetgewoontes. Lekker én leuk!

De woestijntocht

We doorlopen een super gave woestijntocht! Tijdens deze

woestijntocht komen we meerdere oefeningen tegen die

jullie samen kunnen uitvoeren. Durf jij het zelfs geblinddoekt

aan?

 



REIS OM DE WERELD: AFRIKA
BSO KNETTERSHONK
09 AUGUSTUS T/M 13 AUGUSTUS

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO DE KANJERS

Koehandel

Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk van al je koeien afkomt:

verkoop ze aan de veehandelaar! Een spannend ren- en tik

spel.

Fruitmandspel

Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een

watermeloen? Doe mee met het fruitmandspel!

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.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
DE AFRIKAANSE "BIG FIVE"

Olifantentandpasta

Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb

je ook heel veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens

dit experiment!

Jagerbal

De jacht is geopend! Welke jager is het behendigst en de

winnaar van het spel?

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
OP DE SAVANNE

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!

 



REIS OM DE WERELD: AZIË
BSO KNETTERSHONK
16 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS

Hallo allemaal,

Azië is een werelddeel dat je fantasie en al je zintuigen weet te prikkelen.

Of het nu genieten is van een heerlijke Vietnamese loempia of lekkere

Japanse sushi is, smaken zal het zeker! Steeds meer zien we Aziatische

invloeden terug in ons dagelijkse leventje. Wat dacht je van vuurwerk of

Pokémon? Het komt allemaal uit Azië

Toch zul je deze week ook wel nieuwe dingen gaan ontdekken. We

snuiven een heel klein beetje aan de cultuur van Japan, worden echte

Aziatische krijgers en vieren Chinees nieuwjaar. Het wordt een bijzondere

week. Reis je mee?

Groetjes van het BSO-Team. 

MAANDAG 16 AUGUSTUS
JAPAN

Real Life Pokémon Go

Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk

Pokémon, help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen

winnen!

Playback je gek

Bijna iedere Japanner is dol op karaoke en playbacken. In

deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het

hoeft natuurlijk geen liedje te zijn. Het kan ook een reclame

van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe

beter!

DINSDAG 17 AUGUSTUS
CHINA

Vega loempia

Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te

smullen zo lekker!

Chinese muur

Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een

Chinese muur! Wie lukt het om als laatste over te blijven?

 



REIS OM DE WERELD: AZIË
BSO KNETTERSHONK
16 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO DE KANJERS

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
ZALIGE SUSHI

Wafel-sushi

Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We

maken sushi van wafels en fruit. Smul jij ook mee?

Dansende rijst

Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen.

Rijst wil ook weleens dansen, maar dan niet door muziek.

Ontdek tijdens dit proefje hoe dat kan!

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
CHINEES NIEUWJAAR

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!

 



REIS OM DE WERELD : OCEANIË
BSO KNETTERSHONK
23 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS

Hallo allemaal,

Tijd om verder te gaan met onze wereldreis. Een nieuwe week betekent

een nieuw werelddeel. En ook dit is weer een hele bijzondere belevenis,

want we gaan naar Oceanië. De bekendste landen van dit werelddeel zijn

Australië en Nieuw Zeeland, maar er horen eigenlijk nog allerlei kleine

eilanden bij! Oceanië is het werelddeel van de surfdudes en surfchicks.

Gelukkig is er een prachtige oceaan vol kleurrijk koraal en de mooiste

vissen, om op te kunnen surfen!

Australië is een enorm land, waar van alles te beleven valt. We duiken

naar de prachtige koraalriffen van het beroemde Great Barrier Reef,

sporten met de krokodillen, gaan op walkabout en smullen van lekkere

broodjes van de barbie. En dat is nog maar een kleine greep uit de

activiteiten van deze week. Doe allemaal dus zeker mee!

Groetjes van het BSO team

MAANDAG 23 AUGUSTUS
BIJZONDERE BEESTEN

Krokodillenbal

De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen

worden. Gewapend met een bal beginnen we met het

uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?

Krokodillensoep

Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten

er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

DINSDAG 24 AUGUSTUS
TRADITIES

Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele

schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij

ook doen!

De haka

Deze traditionele "dans" uit Nieuw Zeeland ken je misschien

wel van rugby wedstrijden. Er worden krachtige bewegingen

gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

 



REIS OM DE WERELD : OCEANIË
BSO KNETTERSHONK
23 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
LET OP: DEZE DAG ZIJN WE OP BSO DE KANJERS

Spaghetti worstmonsters

Maak grappige eetbare monsters of inktvissen. Het lijkt op

worstjes met warm. Het klinkt misschien best vies, maar

eigenlijk is het heel lekker!

Koraalrif

Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen

vissen, mooie planten en een explosie van kleuren! Ontwerp

je eigen mooie, kleurrijke koraalrif!

DONDERDAG 26 AUGUSTUS
KRUIPERS EN SLUIPERS

Kruipers kapen

Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de

vliegenmepper dan het andere team? Pas op dat de vogels

jullie niet opeten! Wie wint dit spannende smokkelspel?

Levend Snake

Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang

steeds langer wordt!

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
DE GROTE OCEAAN

Smakelijke fruitschildpad

Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij

er ook eentje?

Waterzeskamp

Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de

zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en

doe mee!

 


