
AKROS BSO De Zeeheld

Superhelden en schurken week 6: Berucht &
beroemd
Hallo allemaal,

Dit is alweer de laatste vakantieweek. We moeten daarom extra genieten en

hebben gekozen voor een superleuk weekthema: 'Berucht & Beroemd'! Het gaat

deze week over beruchte en beroemde superhelden en schurken. Er komen heel

veel verschillende helden en schurken voorbij waarmee we de vakantie

spetterend willen afsluiten! 

Groetjes van het BSO team

Maandag 10 augustus

Gevangenis photobooth

Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis maken en maken natuurlijk een foto

van alle schurken.. We laten ze echt niet zomaar gaan hoor!

Nieuws uit de natuur

We maken onze eigen editie van nieuws uit de natuur! In groepjes zoeken we informatie op en maken we een

aflevering waar iedereen wat van kan leren.
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Pokémon hints

Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze ook uitbeelden? En dan het liefste zo goed dat jouw team kan

raden wie jij bedoelt. Lukt je dat dan verdien je een punt!

Dinsdag 11 augustus

Verschrikkelijke Ikke

Verschrikkelijke Ikke is heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je mee?

Superhelden pizza's

Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren zouden nog wel eens extra goed kunnen smaken!

Waarom? Wij maken pizza's met de symbolen van onze superhelden!

Escaperoom Rescueteam

Je hebt 45 minuten om door middel van puzzels en slimme raadsels te ontsnappen uit de kamer van de

voortvluchtige crimineel Jatmo Fikstra...Ben jij geschikt of ongeschikt voor het BSO Rescueteam? Vind de

verborgen codes en bevrijd jezelf...

Experiment Appel

Als we een appel opensnijden of we nemen er een hap van, dan wordt hij na een tijdje bruin. Hoe kan dat

eigenlijk? En zouden we er iets tegen kunnen doen? Vandaag gaan we het onderzoeken!

Maffiaspel

Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet komen. Een spel waarbij je sluw moet

zijn en goed moet nadenken! Welke maffia- identiteit jij krijgt is zelfs geheim!

Woensdag 12 augustus
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Ninja varia

We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er cool uit en het leuke is ook dat je er

nog mee kunt spelen als ze klaar zijn. Kies jouw variant en maak de allerstoerste ninja!

Minion smoothie

Banaan, yoghurt en bosbessen: mixen maar! Hiervan maken we een heerlijke gezonde smoothie!

Minion mania

Minions zijn echt (te) gek! Ze praten een apart taaltje, zijn dol op bananen en stiekem vinden we ze allemaal

super grappig. Het minion mania spel staat helemaal in het teken van minions en dus ook een beetje raar doen:

wie voert deze gekke opdrachten uit?

Donderdag 13 augustus

Hoe sterk is spaghetti?

Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een experiment mee kunt doen? Het lijken

hele dunne stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

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!

Beat the best!

Wie kan het langst twee ballonnen hooghouden? Wie kan het snelst fluiten na een beschuitje op gegeten te

hebben? Wie maakt de hoogste toren van kaarten? Tijdens dit spannende spel gaat het om meer dan

snelheid: behendigheid en een beetje geluk zijn ook erg belangrijk. Speel jij mee? Wie weet 'beat' jij iedereen

wel!

Vrijdag 14 augustus
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De gestolen veren van Bea Boa

Bea Boa is haar veren kwijt! Als ze ze niet op tijd terug heeft kan ze niet naar de Oskaruitreiking vanavond. Help

jij haar zoeken? Máár: pas op voor de paparazzi!

Mode-collages maken van natuurlijke materialen

Schoenen en jassen aan! We gaan naar buiten om allerlei mooie dingen uit de natuur te verzamelen. Blaadjes,

takjes, bloempjes, veertjes enz. Van alles wat we verzameld hebben, gaan we een mode-collage maken.

Ontwerp een mooie jurk of broek voor je model!
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