
AKROS BSO Coco

Swipen & Swingen - Level 5
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. 

Zoek mooie dingen uit de natuur en maak een mode collage in 'Mode-collages

van natuurlijke materialen'. Zin in actie?! Speel de 'Escape the Forest' of zoek de

pokemons in 'Pokemon: gotta catch 'em all 12'. 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 9 augustus

Mode-collages van natuurlijke materialen
We gaan naar buiten om allerlei mooie dingen uit de natuur te verzamelen. Van alles wat we verzameld hebben,

gaan we een echte Fashion Famous mode-collage maken.
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Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters. Welk team heeft de beste helden of misschien

wel de beste schurken?

Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de kaarten! Pas op voor de Impostor, want deze probeert

het spel te saboteren...

Dinsdag 10 augustus

Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder code kunnen we er niet in. Vinden

we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle opdrachten tot een goed einde te brengen...

Pokémon: Gotta catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We volgen de Pokéballs, Drowzee wijst

ons naar rechts en Foogus wijst ons rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we

het allemaal goed?

Toffe telefoonstandaard
Op zoek naar een handige standaard om je telefoon in te zetten? Zoek niet verder maar maak het zelf! Je kunt

het versieren op de manier die jij wilt. Tof én handig.

Woensdag 11 augustus
Op woensdag volgen wij het programma van de jongste groep.

Donderdag 12 augustus
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De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van in de war kan raken. Wij maken pranks, voeren

deze uit en filmen dit. Lachen!

Welke FIFA-speler ben ik?
Raad maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier League? Een Nederlander? Een keeper? Probeer er

achter te komen via de wie ben ik editie van FIFA 20.

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!

Vrijdag 13 augustus
Op vrijdag volgen we het programma van de jongste groep.
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