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Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te
stelen. Maar pas op voor de poli�eagenten, want die zullen er alles aan doen
om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blij�!

Tape je naam!
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en je een waanzinnig mooi
kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken van
afplaktape op canvas en wat verf schilderen we onze naam eenvoudig op het
doek!

Gewichtheffen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten. Je noemt ze
halters. Til ze op en...eet ze op! Lekker!

Bellenblaas spektakel
Bellenblaas; wie kent het niet? Maar wist je ook dat je er héél veel verschillende
dingen mee kunt doen? Ontdek het op de BSO!

Monsters en co smoothie
Groente? Lekker! Fruit? Lekker! Mixen? Nog lekkerder! We maken een heerlijke
groene smoothie, bijna net zo groen als mikey van monsters en co!

Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er cool
uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt spelen als ze klaar zijn. Kies jouw
variant en maak de allerstoerste ninja!

Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er lekker in knijpen en het voelt lekker zacht. Als je
stress hebt werkt het heel rustgevend. Bovendien kun je heel gemakkelijk zelf
bepalen hoe je je stressbal er uit wilt laten zien. Doe je mee?

Zwetende bladeren?
Zwetende bladeren? Bah! Klinkt dat niet een beetje vies? Uit een plant komt
schoon water, maar of we het kunnen drinken..? Laten we er een experiment
mee doen!

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je spor�efste kleren mee, die wel een
beetje vies mogen worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let
op: dit is alleen voor stoere jongens en powergirls!

Welke superheld ben ik?
Wil jij al�jd al een superheld zijn? Of s�ekem een schurk? Nu kan het! We
spelen het spel 'Wie ben ik' in superhelden en schurken variant. Wie weet word
jij wel superman, of een zware jongen...
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Kettingreactie met ijslollystokjes
We maken een slang van ijslollystokjes. Zodra je de slang los laat begint deze te
springen. Wie maakt de langste slang?

Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je krachten
gee�. Lekker en gezond, we maken 'm en het recept kun je mee naar huis
nemen.

Bouw je eigen vortex kanon
Schieten met lucht vanuit een lege Pringles bus. Het kan! Heb je thuis een lege
bus van Pringles, neem die dan even mee. We maken zelf een luchtkanon. En
ouders; wees maar niet bezorgd want we houden het veilig!

Jongens tegen de meisjes sportstrijd!
We gaan de uitdaging aan! We hebben verschillende onderdelen, zoals bal
werpen, kegelen, doelschieten en meer. We strijden om de eer! Welk team gaat
er winnen? De jongens, of de meisjes?

Batplane
Ken jij Batman? Die superheld gebruikt zijn batmobiel of de batplane (zijn
vliegtuig) om overal razendsnel te zijn. Wij maken de batplane nu zelf!

 


