
AKROS BSO Coco

Scrollen & Dollen - Level 4
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. 

Vertel deze week je eigen verhaal tijdens 'emoticon storytelling' en luister naar de

verhalen van de anderen uit je groep. Zoek fossielen, vang insecten en speel het

bloemenspel in 'Real Life Animal Crossing'. Verf de dieren van Hay Day in 'Hay

Day Boederijkunst' en probeer de ingezoomde foto's te raden in 'Inzoomen'.

Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Natuurlijk spelen we met mooi weer ook buiten en gaan we op uitstapje zodra

het kan. We volgen daarbij de maatregelen van het RIVM. Indien we op uitstapje

gaan vervalt het programma van die dag.

Groetjes van Anne en Marijn

Maandag 2 augustus
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Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak je favoriete Hay Day boerderijdieren op brood!

Paw Patrol: Reddingsmissies
Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en word het nieuwste lid van het

reddingsteam!

Emoticons storytelling
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand hiervan een verhaal vertellen?

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team wint?

Dinsdag 3 augustus

Hay Day's Boerderijkunst
We maken kunst! Boerderijkunst om precies te zijn. Met een sponsje en wat verf toveren we de mooiste

boerderijdieren uit de game Hay Day op papier.

Emoij bomen
We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen. Wat voor emoticon wordt jouw boom?

Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan er achter komen

tijdens dit leuke spel!

Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema. Over welke game gaat jouw diorama? Adopt

me, Work at a Pizza Place of Fashion Famous? Of heb je zelf nog een goed idee?!

Woensdag 4 augustus
Op woensdag volgen wij het programma van de jongste groep.

Donderdag 5 augustus
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Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil jij stempelen?

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?

Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario fruitsalade! Mamma mia!

Real Life Animal Crossing
Speel dit uitdagende spel in vakken, dat gebaseerd is op de game Animal Crossing. Zoek fossielen, vang

insecten en speel het bloemenspel! Wie is het snelst?

Vrijdag 6 augustus
Op vrijdag volgen wij het programma van de jongste groep.
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