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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.

Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen tijdens de 'Fortnite Battle Royal' en
vertraag al je tegenstanders tijdens 'Levend Mariokart'. En ben je echt op zoek
naar een creatieve challenge? Maak dan een papieren piranha plant uit het
bekende Mariospel!

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 12 juli
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Moodboard: word binnenhuisarchitect
Net als in de game 'The Sims' gaan we leren inrichten! We maken eerst een moodboard met kleuren, printjes
en plaatjes van meubels die je mooi vindt. Daarna richten we een mini-kamer in.

Natuurlijke Animal Crossing katapult
Heb jij tijdens het spelen van Animal Crossing wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel
iets mee wegschieten. Wij maken een handkatapult met een tak.

Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt als eerst over de ﬁnish? Ga voor de winst!

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?

Dinsdag 13 juli

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.

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!

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?

Fortnite Battle Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal thuis is dit real life Fortnite spel. Welk team wint
deze Battle Royal?

Woensdag 14 juli
Op woensdag volgen we het programma van de jongste groep.

Donderdag 15 juli
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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!

Piranha plant
Ken je die piranha planten uit de game Mariokart, die je op willen eten als je langs rijdt? Wij maken deze piranha
planten na van papier!

YouTube Wie ben ik
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee!

Vrijdag 16 juli
Op vrijdag volgen we het programma van de jongste groep.

