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Swipen & Swingen - Level 6
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. 

Voer experimenten uit tijdens het 'Minecraft Proefjescircuit' en maak als het

nodig is een echte 'Afkick tablet'. Rennen doen we tijdens de Fortnite Quartet

Game!

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 16 augustus

 

AKROS BSO Joop Westerweel

Swipen & Swingen - Level 6
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Afkick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt. Leuk om anderen mee te foppen of om zelf een

beetje af te kicken misschien?

Fortnite Quartet Game
We spelen een variatie op kwartet, waarbij het de bedoeling is dat we in teams allemaal Fortnite materiaal gaan

verzamelen! Verzamel ze door ze bij een ander team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren

zonder getikt te worden. Wie haalt de meeste punten?

Outdoor foto challenge: summer edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle onderdelen die op de opdrachtkaart staan en

fotografeer ze!

Minecraft proefjescircuit
Speel jij wel eens Minecraft? Of weet je wat dit is? Wij spelen deze game deze keer offline tijdens het doen van

allerlei toffe proefjes.

Dinsdag 17 augustus

Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten maken. Maak zelfs kleding of haar voor je poppetje! Het

lijkt wel Fashion Famous!

Keith Haring action figures
De actie figuren van Keith Haring namaken is leuk! We gebruiken een speciale techniek zodat jij thuis je eigen

Keith Haring kunstwerk op kunt hangen.

TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie. Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste

sterren verdient een plaats op de Wall of Fame!

FIFA ratingkaart
Altijd al een echte prof-voetballer willen zijn? Maak nu je eigen FIFA ratingkaart en voel je een echte prof!

Woensdag 18 augustus
Op woensdag volgen we het programma van de jongste groep.

Donderdag 19 augustus
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Minecraft kampvuur van papier
Dit zelfgemaakte Minecraft vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en stenen

nodig. Help je mee?

Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers in de game Minecraft gaan we ons eigen broodjebakken bij een kampvuurtje. Hmmmm,

heerlijk!

Fortnite Dancebattles
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games spelen waarbij het draait om het uitbeelden van de

emotes. Wie verdient de meeste V-Bucks? Battle mee!

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te evolueren om ieder gevecht te

kunnen winnen!

Vrijdag 20 augustus
Op vrijdag volgen we het programma van de jongste groep.
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