
AKROS BSO Joop Westerweel

Swipen & Swingen - Level 2
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.

Maak je eigen 'sportspecial', doe 'Trickshots en trucjes à la Dude Perfect' en laat

je poppetje vliegen aan zijn 'fortnite parachute'. Zin om te verdwalen? Waag je

dan in het 'Natuurlabyrint' en laat je geblinddoekt leiden door een Imposter uit de

game Among Us.

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 19 juli
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Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes waar Mario overheen rijdt om de finish te

halen: 3... 2... 1... START!

Trickshots en trucjes à la Dude Perfect
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden. Wat dat is? Bijzondere trucjes met spullen die iedereen

wel heeft. Welke trickshots ga jij maken?

Maak je eigen sportspecial
We maken onze eigen sportspecial! In groepjes zoeken we informatie op en maken we een aflevering over onze

favoriete sport. Waar gaat jullie aflevering over?

Dinsdag 20 juli

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.

Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's paddenstoelen die we lekker op kunnen eten. Doe je mee?

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?

Maak een tekenfilm of game
Vandaag maak je je eigen tekenfilm of game, met echte bewegende beelden. De voorlopers van onze

animatiefilms. Echt vet!

Woensdag 21 juli
Op woensdag volgen wij het programma van de jongste groep.

Donderdag 22 juli
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LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en droog en neem ze mee

naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Among us Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit spannende doolhof kunt trotseren?

Misschien wel geblinddoekt?!

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?

Mijnenveld-estafettes
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!

Vrijdag 23 juli
Op vrijdag volgen wij het programma van de jongste groep.
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