
BSO Matilo Game Mania (voorjaarsvakantie)
25 februari tot en met 01 maart

Hallo allemaal,

Hou je van gamen? Tegenwoordig zijn heel veel kinderen
heel gek op gamen op een Wii, een Play Station of
misschien op de tablet of computer? Misschien hoor jij ook
wel van je ouders dat je niet te veel op de tablet mag of
spelen op een playstation? Deze vakantie gaan we
superveel plezier beleven aan Minecraft, FIFA, Candy
Crush, Hay Day en Angry Birds op een totaal andere
manier. We komen vooral heel veel in beweging, gaan ons
creatief uitleven en eten verrassende leuke gerechten.

Wij hebben er al ontzettend veel zin in. Jullie ook?

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 25 februari
Minecraft Creeper
Helemaal gek van Minecraft? Dan is deze
enge Creeper wel wat voor je. Zet er een
paar bij elkaar dan heb je al een hele
Minecraft wereld.

Themadag: Minecraft
Spel 7+: Bouwen met spaghetti en
marshmallows
Niet op een tablet bouwen zoals in Minecraft
maar nu bouwen met ongekookte macaroni
en marshmallows. Samen of alleen: aan jou
de keus. We maken mooie bouwwerken.

Creatief 4-12 jaar: Minecraft hangers
Diverse coole figuren van Minecraft kun je
namaken volgens de patronen die we voor je
hebben. Met strijkkralen maak je zo een
leuke hanger!

Spel 4-12 jaar: Minecraft Bingo
De bekende figuren van Minecraft staan
allemaal op de bingokaarten maar iedereen
heeft natuurlijk een andere kaart. Wie heeft
er als eerste bingo?

Creatief 7+ : Snoepcadeautjes maken
Een beetje origami gebruiken we om de
meest leuke snoepachtige vormen te maken
die heel geschikt zijn als kleine
cadeauverpakking. Bijvoorbeeld als iemand
geld wil voor zijn verjaardag. Vanaf nu weet
jij een creatieve manier om een klein
cadeautje of geld in te verpakken!

Dinsdag 26 februari
Spel 7+: Katapult schieten
De Angry Birds worden gelanceerd door een
katapult. We maken vandaag een eigen
variant en proberen ook echt te gaan
schieten.

Themadag: Angry Birds
Creatief 4-12 jaar: Angry birds knutselen
van ballonnen
Wie is jouw favoriet? Red bird misschien? Of
Chuck (geel en driehoekig), Hal (groen) of
misschien Bomb (zwart). Maakt niet uit wie
je favoriet is, je mag ze allemaal maken
vandaag. We gebruiken hiervoor ballonnen.
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Eten 4-12 jaar: Angry birds stroopwafellolly
Veel te leuk om op te eten? Of veel te
lekker om te laten staan?

Creatief 4-12 jaar: Girls only, nailart, nagels
lakken als een pro!
Niet zo'n zin in voetbal, maar wel zin in
gemanicuurde nagels zoals topmodellen en
voetbalvrouwen? Maak ze vandaag in onze
eigen geïmproviseerde nagelstudio.

Donderdag 28 februari
Verassingsuitje
Vandaag hebben we een verassingsuitje
gepland staan! Tegen die tijd zullen we via
het ouderportaal meer informatie
verstrekken.

Pizzadoos voetbal
Een miniatuur voetbalveld in een doos waar
je vervolgens op een leuke alternatieve
manier voetbal mee kunt spelen. Een leuke
klus!

Spel 4-12 jaar: Flessenvoetbal
Een alternatief voor gewoon voetbal. Dit is
meer spel dan sport want het is echt lachen!
Houd je fles overeind! 


