
Missie 850
Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.

Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschrift 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…
Steek je notitieboekje in je zak en houd je vergrootglas paraat, want er gebeuren vreemde dingen op de BSO... Hè?! Wat ligt daar nu?
Het lijken wel een soort puzzelstukjes. En als we ze aan elkaar leggen vormen ze een raar symbool?! Lukt het jullie dit mysterie elke
dag te ontrafelen?
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!

Veel succes,
Groetjes van het BSO-team

Maandag 27 december
Vandaag eten we als lunch broodje gezond.

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

Timmer een vermomming
Maak een to�e vermomming van hout! Timmer een gekke bril of een grappige snor op een stuk hout. Kun jij raden wie erachter zit?

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

Hoe word ik een spion?
Ondervragen, luisteren, speuren en sluipen... Met de onderdelen uit dit paspoort wordt iedereen een spion!
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Dinsdag 28 december
Vandaag eten we als lunch soep met stokbrood.

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!

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.

Woensdag 29 december
Vandaag hebben we als lunch brood met beleg.

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

Verborgen wezens in de natuur
Ga als een echte natuurdetective op zoek naar verborgen gezichten in bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?
We gaan vandaag naar het Holypark, vergeet je niet warm aan te kleden en je kaplaarzen aan te trekken.

Hunted
Opgejaagd door de politie proberen de boeven als eerste het eindpunt te bereiken. Maar als de politie het eindpunt op tijd
achterhaalt, wordt ontsnappen voor de boeven onmogelijk!

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?

Donderdag 30 december
Vandaag eten we als lunch gezonde wraps. Vandaag staat er ook één 8+ activiteit op het programma. Deze is speciaal voor hun, de
andere activiteiten zijn deze dag speciaal voor de 4+ kinderen.

Eetbare dynamietstaven
Schurken gebruiken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen open te breken en iets te laten ontplo�en. De dynamietstaven die wij
maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen ontplo�ng maar iets anders uit!

Mission �ngerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je speurneus en je
smaakpapillen!

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!
8+ activiteit
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Vrijdag 31 december
Vandaag eten we de High tea als lunch.

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 tijdens dit
gave balspel!

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Wij geven de lekkerste én leukste tips om jouw high-tea tot een
groot succes te maken!

Maandag 3 januari
Vandaag eten we brood met beleg als lunch.

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?

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

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 blijft echter geheim...Scoor jij de meeste punten? Dit lijkt veel op het spel Mastermind....moeilijk dus!

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!

Dinsdag 4 januari
Vandaag eten we bami met halal kip als lunch.

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

Weerdetectives: ontcijfer de wolken
We worden weerdetectives! 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?

Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en zo jouw sluiper pakken?
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Woensdag 5 januari
Vandaag eten we pannekoeken als lunch.

DNA detective
Elk mens heeft zijn eigen DNA. Dit is echt iets persoonlijks, wat alleen jij hebt. Het is bij iedereen weer anders. Zou je jouw DNA wel
eens willen zien? Dat kan bij dit proefje!

Wie is de Mol- Bordspel
Maak het codewoord door de vragen goed te beantwoorden. Maar let op! De mol brengt jullie op het verkeerde pad. Wie is de Mol?!

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!

Donderdag 6 januari
Vandaag eten we lasagne als lunch.

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

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

Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten
jullie samen de ontsnapte boef op tijd in te sluiten?

Vrijdag 7 januari
Vandaag eten we ovenfriet met kipnuggets als lunch.

Boek der geheimen
Maak je eigen boek met geheim vak! Handig om je sleutel van je dagboek of spulletjes in te bewaren. Supertof en niemand kan het
vinden!

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

Detective �lm kijken
Om de week van de mysterie goed af te sluiten, hebben wij een spannende detective �lm voor jullie. Kijken jullie mee en let goed op.
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