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Politiepet en boetes
Halt! Poli�e! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu kun je boetes
uitschrijven na het maken van deze pet en bijbehorende boetes.

Schurken scavenger hunt
Overal zijn er echte schurken verstopt! Lukt het jou hen te vinden? Wie
verzamelt ze het snelst �jdens deze "hunt"?

Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je vrienden. Kun jij ontdekken wie zijn
vingerafdruk op het bord staat?

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We maken op een hele
stoere manier een kunstzinnig schilderij!

Beat the best!
Wie kan het langst twee ballonnen hooghouden? Wie kan het snelst fluiten na
een beschuitje op gegeten te hebben? Wie maakt de hoogste toren van
kaarten? Tijdens dit spannende spel gaat het om meer dan snelheid:
behendigheid en een beetje geluk zijn ook erg belangrijk. Speel jij mee? Wie
weet 'beat' jij iedereen wel!

Schurken smokkelspel
De poli�e probeert schurken al�jd te stoppen. Als schurken s�ekem iets mee
smokkelen is het natuurlijk de taak van de poli�e om hen tegen te houden. In dit
superspannende smokkelspel gaan wij als schurken zoveel mogelijk smokkelen
en als poli�e zoveel mogelijk tegenhouden. Ben je ook zo benieuwd wie er wint?

Spookpizza
Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza,
maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes liggen in
een bloederig bad....waaaah!!!!

Magische stenen
Oproep voor alle koffiedrinkers: neem je koffiedik mee naar de BSO. We hebben
dit nodig voor het maken van magische stenen. Spannend!

Ballonnenpomp
Zonder onze eigen adem of een pomp te gebruiken blazen we een ballon op!
Hiervoor gebruiken we wel een paar mysterieuze ingrediënten, doe lekker mee
een kijk hoe dit kan!
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Windkracht 10
In Nederland waait het heel veel. Daarom hebben we ook zoveel windmolens.
Blaadjes horen natuurlijk aan de bomen, maar soms waaien ze er ook wel eens
van af. Die blaadjes gaan wij gebruiken. We maken er ons eigen windmolentje
van!

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we een balletje
doorheen laten rollen. We maken het moeilijk door een bepaald circuit te
volgen. Een pi�ge uitdaging.

Geheimschrift
We voeren een wetenschappelijk experiment uit. Hoe schrijf ik met onzichtbare
inkt toch een leesbare tekst?

Knikkerverven
Met knikkers kun je natuurlijk knikkeren, maar je kunt er ook mee verven. We
maken samen de prach�gste kunstwerken met knikkers en vrolijke kleuren verf.

Broodje afgehakte vinger
Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best
heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit
dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!

Schuimkunst proefje
Een leuk proe�e. Wat gebeurt er met het scheerschuim en de
voedingskleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En wat als je er nu een
blaadje papier op legt?

 


