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

Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschri� en strikte
geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion is spectaculair,
maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie 850…

Veel succes,

Geheimzinnige groet van het BSO-team

De missies
Steek je no��eboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat,
want er gebeuren vreemde dingen op de BSO... Lukt het jullie de
missies iedere dag te voltooien?

Vergrootglas
Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net als een
detec�ve naar sporen!

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�!

Hoe word ik een spion?
Ondervragen, luisteren, speuren en sluipen... Met de onderdelen uit dit
paspoort wordt iedereen een spion!
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Melkmysterie
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je
met melk heel veel geheimen kan bewaren?

Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel
waarbij we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt er
tevoorschijn? Bingo!

Vingerafdruk sleutelhanger
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk sleutelhanger!
Leuk om cadeau te doen of om aan je fietssleutel te hangen.

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 fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij
ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Wie heeft de kluis gekraakt?
Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk dramaspel komen
we er achter wie de dader was, waar de misdaad werd gepleegd en
waarmee.

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 ontploffing maar
iets anders uit!

Mysterieus boekje
Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen met
jouw truc. Zo lijkt het alsof je echt kunt toveren!

Spion trefbal
Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit �jdens dit gave balspel!

 



Missie 850

30 april t/m 08 mei

De Speelboom

De geheime lijst
Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken! Iemand uit de groep maakt een lijst van 5 dingen die
jij moet gaan vinden. De lijst blij� echter geheim...Scoor jij de meeste punten? Dit lijkt veel op het spel
Mastermind....moeilijk dus!

Vergrootglas koekjes
Klaar om een echte detec�ve te worden? Maak dan deze mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op
onderzoek uit. Speur smakelijk!

Weerdetectives: ontcijfer de wolken
We worden weerdetec�ves! We kijken naar de wolken in de lucht. Kun je aan de wolken zien welk weer het
gaat worden? Vul het weerpaspoort in!

Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via elektriciteitsdraden. Dit werd
morsecode genoemd: signalen van lange en korte piepjes. Kun jij berichten versturen in morsecode?

Sabotage pannenkoekmuffins
We gaan pannenkoeken bakken, maar dan een beetje anders dan anders. Het recept en de
basisingrediënten liggen klaar. Maar wat er in de pannenkoekmuffins komt is a�ankelijk van de voltooide
opdrachten!

TikTok tortilla wrap hack
De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tor�lla wrap hack maak je in een handomdraai deze
mysterieuze wrap. Even onder de grill en eet smakelijk!

Codewiel
Maak dit toffe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschri� maakt! Leuk om een geheim bericht naar een
vriend of vriendin te sturen.

Speuren naar sporen
Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de
natuur in en gaan als ware detec�ves zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

 


