
Game on - level 1
11 juli t/m 15 juli

BSO De Watergeuzen

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!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
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!

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen
pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies jij?

Dinsdag
Tape je naam met schilderstape!
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.

Levend FIFA tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de speler
en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er? Succes!

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?

Woensdag
 



Game on - level 1
11 juli t/m 15 juli

BSO De Watergeuzen

Vandaag is een mooie gelegenheid om de kinderen
mee te laten denken wat we gaan doen .
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games,
waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken!

Donderdag
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!

The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het
andere team dat jij het bent?

Vrijdag
Levend Snake
Ken je deze retro-game?! Rennen! Ontwijk de bek van de slang,
terwijl de slang steeds langer wordt!

Maandag buiten
Naar aanleiding van de pokemon knutsel gaan we nog even door
in dit thema. lekker buiten real lfe pokemon spelen.

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

 



Game on - level 2
18 juli t/m 22 juli

BSO De Watergeuzen

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.

Speel de 'Brawl Stars Edelstenengraai', ga 'Op zoek naar Prinses Peach' en
kraak de code van Jack de Hacker tijdens de 'Multimedia Escape'. 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!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
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?

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes
voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze toffe
moves eens proberen onder de knie te krijgen. Dans je mee?

Dinsdag
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?
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Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het
drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan mag je een liedje zingen
of misschien win je wel een leuk prijsje?

Woensdag
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?

It's showtime
Fashion Famous met vuilniszakken! Maak van vuilniszakken
prachtige jurken, shirts, jassen of andere kleding Zijn we helemaal
tevreden? Dan is het tijd voor de modeshow!

Donderdag
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een
zelfgemaakte Slurp Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel
health points mee!

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

Multi Media Escape: Jack de Hacker
Kun jij al informatie opzoeken op het internet en ben je een goede
speurder? Achterhaal dan de verblijfplaats van Jack de Hacker en
red de videogames!

Vrijdag
Subway Surfers Stoepkrijtkunst
Subway Surfers graffiti met stoepkrijt! We maken prachtige
kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en aan
de slag te gaan met stoepkrijt.

Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en bevestig ze daarna
aan elkaar met touw. Hoe tof staat dit op jouw kamer?
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Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario Bros. Zoek mee,
doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

Edelstenengraai
Brawl Stars fans verzamelen! Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen. Maar
pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien beginnen.

 



Game on - level 3
25 juli t/m 29 juli

BSO De Watergeuzen

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. 

We gaan aan de slag met spuitbussen en maken onze eigen Subway Surfer
'Graffiti Art'. Bakken een heerlijke, kleurrijke 'Healthy Roblox Sizzle Burger'
en knutselen coole 'Minecraft Hangers' en 'Super Mario Hats'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
Minecraft hangers
Diverse coole figuren van Minecraft kun je namaken volgens de
patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een
coole hanger!

Nature Tie Dye Shirts
Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal en verf
om saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk stukje mode! Zo
voel je je helemaal hip, net als in Fashion Famous.

Dinsdag
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in!
Wat wil jij stempelen?

Adopt me Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog
wel moet vinden... Herken jij sommige dieren uit de game Adopt
Me?

Woensdag
Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat
je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar
degene die we gaan maken wel!
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Donderdag
Zoutkristallen maken
Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen
maken! Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het
resultaat wordt verbluffend! Het lijkt zo uit de game Brawl Stars te
komen.

Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte
stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel
zoveel mogelijk stippen en win het spel!

Vrijdag
Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als
hen! Of ben je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de
onderdelen uit en zet ze op je hoofd!

Emoticons storytelling
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand
hiervan een verhaal vertellen?

 



Game on - level 4
01 augustus t/m 05 augustus

BSO De Watergeuzen

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. 

Kom helemaal tot rust met 'Fortnite Yoga', speel 'Real Life Animal Crossing'
en 'Ontwerp je eigen Gamecontroller'. Zin in iets gevaarlijk lekkers
tussendoor? Maak dan een 'Minecraft Creeper Smoothie'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
Paw Patrol bingo
Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een offline game, namelijk
bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je jouw kaart als
eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'

Dinsdag
Rocket League Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden een
offline autorace. Welke auto gaat zo snel als een raket?

Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden.
Maar we zien niets! Raad jij wat het geluid is?

Woensdag
Gameconsole of -controller maken
Maak je eigen toffe gameconsole of controller en bestuur iemand
net zoals in een echte videogame! Ga jij voor de PS4, de Nintendo
Switch of de Game Boy?

Fortnite Yoga
Battle Bus, Treasure Chest en Shield Potion komen allemaal voor
in Fortnite, maar ook in deze variant van yoga. Lees het verhaal,
doe de oefeningen en ontspan!
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Donderdag
Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen
probeer je vrolijke smileys te verzamelen.

Vrijdag
Vandaag hebben we een game middag! Je mag alles meenemen,
van pop tot tablet, van bordspel tot switch.

Roblox diorama
We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema.
Over welke game gaat jouw diorama? Adopt me, Work at a Pizza
Place of Fashion Famous? Of heb je zelf nog een goed idee?!

 



Game on - level 5
08 augustus t/m 12 augustus

BSO De Watergeuzen

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. 

Berg al je coins op in je 'Animal Crossing Bell Bag', swing je suf tijdens een
potje 'TikTok Bingo' of maak een 'Afkicktablet'. Zin in actie?! Speel de
'Subway Surfers Challenges' of waag je aan een potje voetbal met een
bestuurbare auto tijdens 'Levend Rocket League'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
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
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me. Leuk om
op te hangen in je kamer of te gebruiken als onderzetters! Welk
dier wil jij maken?

Popcorn Pikachu
Popcorn en pikachu: een hele leuke combinatie. Als je pikachu
opent regent het gewoon popcorn, super lekker! En heel leuk om
samen te delen!

Paw Patrol memory
Wie is er niet bekend met Paw Patrol? Wij spelen er een leuk
memory spel mee en trainen zo ook nog eens ons geheugen!
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Woensdag
Mega Animal Crossing katapult schieten
Tijd voor katapult schieten. En niet met zo'n kleine katapult zoals
in Animal Crossing. We schieten met een mega katapult. Wie
scoort de meeste punten?

Eetbaar FIFA voetbalelftal
Ken jij de bekende voetballers uit de game FIFA? Wij maken een
compleet eetbaar voetbalelftal!

LEGO schaduwtheater
In de LEGO videogames zijn ook alle gebouwen van LEGO
gemaakt. Vandaag gaan we een schaduwtheater bouwen en
daarna misschien wel een show opvoeren!

Donderdag
LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit
in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?

Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit
de game Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw freakshake?!
Welke skin kies jij?

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!

Vrijdag
Levend Rocket League
Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren
met een auto!

Subway Surfers challenges
Stap op je "hoverboard" en surf de wereld van Subway Surfers in.
Lukt het jou om alle challenges te volbrengen?

 



Game on - level 6
15 augustus t/m 19 augustus

BSO De Watergeuzen

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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Voer experimenten uit
tijdens het 'Minecraft Proefjescircuit' en word een echte influencer tijdens de
'Unboxing Challenge'.
Ben jij klaar voor een offline adventure? Here we go!

Groetjes van het BSO team.

Maandag
Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten ze
daarna op. Eet smakelijk!

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!

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.

Dinsdag
Vandaag is een mooie dag om naar buiten te gaan.

Woensdag
Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal
Crossing dier van zoutdeeg.

Trefbal - Winkel van Sinkel
In veel populaire games kun je spullen kopen in een winkel.
Verdien tijdens dit spel geld met een supersnelle ronde trefbal en
ga daarmee naar de Winkel van Sinkel.
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Donderdag
Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon,
help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!

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

Vrijdag
Rocket League Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer sjoelen we
met auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de game Rocket
League?! Wie rijdt de meeste punten bij elkaar?

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.

 


