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Missie 850 meivakantie
Ga jij ook mee op missie?

We kunnen wel wat hulp gebruiken bij kraken van de code.

Vergeet je speurneus niet mee te nemen!!

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!

LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of gewoon van �lms?
Maak dan je eigen LEGO stop motion misdaad movie!

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van kleuren te kraken.
Lastig en leuk!

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

Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat
we allemaal kunnen ontdekken!

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!

Eetbare dynamietstaven
Al sinds heel lange tijd gebruiken schurken dynamietstaven. Ze doen dat om
dingen open te breken en iets te laten ontploffen. De dynamietstaven die wij gaan
maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen ontplof�ng maar iets
anders uit!

Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze
mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je speurneus en je smaakpapillen!
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Volg de QR-codes
Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet
houden?! Zoek de QR-codes en scan ze om te weten welke kant je op moet. Tijd
voor actie!

Bouw je eigen Escaperoom
Altijd al zelf een Escaperoom willen maken? In deze activiteit leer je hoe je dat
stap voor stap kunt doen. En daarna kun je de Escaperoom natuurlijk ook laten
testen!

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 tijdens dit gave balspel!

Speurplaat "Zoek de dader"
Er is een roof gepleegd! Tijdens deze creatieve zoektocht ga je op zoek naar de
dader die iets waardevols gestolen heeft. Lukt het jou om de dader te
ontmaskeren?

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!

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

Mystery box challenge
Doen jullie ook mee aan deze challenge? Laat je fantasie de vrije loop en bedenk
zelf wat je van de gekregen materialen wilt maken. Wat zit er in jouw mystery box?

De geheime hut
Wat is leuker dan eigenhandig een geheime plek bouwen waar je ongezien kunt
(samen) spelen en missies kunt voorbereiden?

Morsecode armband
Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een armbandje: hoe speciaal! Je
leert wat morsecode is en kiest je eigen code.

Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via
elektriciteitsdraden: morsecode. Kun jij berichten versturen in morsecode?
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Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra
je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Hoe word ik een spion?
Ondervragen, luisteren, speuren en sluipen... Met de onderdelen uit dit paspoort wordt iedereen een spion!

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

Lasergamen
Vandaag gaan we lagergamen in het bos. kijk uit hoor anders wordt je geraakt!!

Glitter tatoeage
Kies jou mysterieuze glitter tattoo en wij gaan hem voor jou zetten.

Panbos
Op missie in het Panbos. Doe jij mee?!!

Langs de laserstralen
We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na een overval! Als we de laserstralen ontwijken
kunnen we de buit veilig meenemen.

De kinderen van BSO Oranje Nassau en BSO Villa Kakelbont, worden de gehele vakantie opgevangen bij BSO Villa Kakelbont.

 


