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Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en zo jouw
sluiper pakken?

Space Shuttle Sandwich
Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We maken een echt
ruimteschip. Gebruik je fantasie en je zult versteld staan wat voor kunstwerk je
van jouw boterham kunt maken.

Grrrrrroente, Frrrrrrrrruit Racewagens!
Wow een eetbare auto! Nog gezond ook! Dus deze wagens zouden prima in het
menu van Max Verstappen passen.

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje flessenvoetbal. Houd jij het
meeste water over aan het einde?

Letterpakkenspel
Met een camera kijk je door een... Lens! Je bent niet langzaam maar.... Snel! We
krijgen allemaal een le�erpak aan en proberen met ons team zo veel mogelijk
woorden te maken binnen de �jd, help je mee?

Billy the Kid in slow motion
Je ligt een dutje te doen tegen een grote cactus in de woes�jn met over je ogen
een grote hoed. Het zonnetje schijnt, het is aangenaam warm. Opeens schrik je
wakker en weet je het weer: jij hebt het pistool afgepakt van Billy the Kid, de
gemeenste cowboy van het wilde westen. Ga jij het gevecht weer met hem aan?

Vliegen is zo fijn!
Al�jd al piloot willen zijn? Met wasknijpers, lollystokjes en verf maken we ons
eigen vliegtuig!

Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke hotdog
broodjes die we zelf bakken.

Hart voor de natuur
Hou jij van de natuur? Geniet er van �jdens deze ac�viteit en laat zien dat je
van de natuur houdt! We maken een hart met behulp van al het moois dat er te
vinden is in de natuur.

Fotostripverhaal
Je hebt vast wel eens je eigen stripverhaal getekend. Maar nu tekenen we hem
niet, maar we maken een fotostrip. Een stripverhaal met foto's dus. Cool!
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Super spaarpot
Een paar spaarcenten komen al�jd goed van pas! Daarom gaan we onze eigen
spaarpot maken; in superheldens�jl! We hebben daar wel glazen potjes met
deksels voor nodig. Help jij mee sparen?

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

Hippe hovercraft
De hovercra�, ook wel luchtkussenvoertuig, 'to hover' is Engels voor 'zweven'
en 'cra�' betekent 'voertuig'. Le�erlijk een zweefvoertuig dus! We maken er zelf
eentje! Doe je mee?

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.

Omgekeerd verstoppertje
We spelen verstoppertje, maar niet zoals we normaal spelen. Ben je al
nieuwsgierig? Doe lekker mee!

 


