
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.

Welkom in de wereld van de spionage waar ontdekking, geheimschrift en spanning een

belangrijke rol spelen… Sluip mee op avontuur en neem deel aan deze zeer geheime missie,

die bekend staat als Missie 850…

Op maandag 1 mei gaan we op missie naar het strand en de duinen van Noordwijk, zet je

wandelschoenen maar klaar, want dit wordt een spannende dag!

Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!

Veel succes,

Groetjes van het BSO-team

Maandag 24 april

Maak samen de thematafel en speel er mee

Om ons spannende thema echt te laten leven maken we deze morgen samen

een thematafel in de gang en mogen we er ook mee spelen.

Politiepet en boetes

Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu kun je boetes

uitschrijven na het maken van deze pet en bijbehorende boetes.

Dinsdag 25 april

Melkmysterie

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met

melk heel veel geheimen kan bewaren?

politie en boef tikspel

De vrije boeven kunnen een gevangene bevrijden door hem een high-�ve te

geven, maar ze moeten daarbij wel voorzichtig zijn zodat ze niet zelf getikt

worden door de politie of de bewaker.

Woensdag 26 april

Langs de laserstralen

We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na

een overval! Als we de laserstralen goed ontwijken kunnen we de buit veilig

meenemen.

Mission �ngerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij ontdekken

van wie de vingerafdrukken zijn?

Donderdag 27 april

Gesloten

Op koningsdag is onze BSO gesloten.
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Vrijdag 28 april

Drijvende tekening

Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt laten drijven. Geloof

je het niet? Kom het zelf maar proberen!

Mega katapult schieten

Tijd voor katapult schieten. En niet met zo'n kleine katapult. We schieten met

een mega katapult. Wie scoort de meeste punten?

Maandag 1 mei

Missie naar Noordwijk

Vandaag gaan we op missie naar het strand en de duinen van Noordwijk, zet

je wandelschoenen maar klaar, dit wordt een spannende dag!

Zodra de inschrijving is gesloten ontvangen de ouders van alle deelnemende

kinderen een informatiebrief.

Dinsdag 2 mei

Hulpdiensten bingo

Welke sirene hoor jij? De ambulance, de politie of toch de brandweer? Vink je

vakje af en roep als eerste BINGO!

De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet

meer mag staan… De vloer is lava!

Woensdag 3 mei

Gevangenis photobooth

Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis

maken en maken natuurlijk een foto van alle schurken.. We laten ze echt niet

zomaar gaan hoor!

Choco-loco-fruitdip

Wie kent het niet... Chocolade-fondue! We gaan zelf de lekkerste fondue

maken en kiezen zelf onze ingrediënten uit. Wat dip jij in de chocolade?
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Donderdag 4 mei

Spek de speurneus

Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn? Wees even een echte detective en speur met

ons mee!

Vergrootglas

Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net als een detective naar sporen!

Vrijdag 5 mei

spannend-spionnen experiment

Doe dit experiment en kom erachter wat er gebeurt als je baking soda en glitters samenvoegt met azijn. Echt een

feestje!

Eetbare dynamietstaven

Schurken gebruiken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen open te breken en iets te laten ontploffen. De

dynamietstaven die wij maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen ontplof�ng maar iets anders

uit!
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