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Olympisch� Spele� wee� 1: Welko� i�
Toki�!
Hallo allemaal,

Dit jaar vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio! Het begint op 23 juli en eindigt
op 8 augustus. Dit betekent dat er een lange periode van sportiviteit op de planning
staat!

Tokio is helaas ver van Nederland vandaan, dus we kunnen er niet zo gemakkelijk op
de fiets naartoe. Daarom halen wij de Olympische Spelen naar de BSO toe! We openen
onze eigen Olympische Spelen op spectaculaire wijze door ons eigen gemaakte
onderwatervuurwerk te maken. Vervolgens staan verschillende fitte, gezonde én
gezellige activiteiten op de planning. Komen jullie ook?!

Groetjes van het BSO team

Maandag 19 juli
Naar Tokio met een cracker vliegtuig
We gaan op weg naar Tokio! Hiervoor moet toch zo'n 13 uur in het
vliegtuig zitten..Te lang?! Dan maken we er toch zelf eentje?
Onderwater vuurwerk
De Olympische Spelen zijn begonnen! Een fantastisch evenement moet
natuurlijk ook groots geopend worden. Wij maken ons eigen vuurwerk:
onder water!
Olympische fakkel
De fakkel wordt aangestoken door het vuur in Athene en via een
estafetteloop wordt de fakkel naar het land gebracht waar de spelen
gehouden worden. Wij maken een papieren versie! Laat de Olympische
Spelen maar beginnen.

Dinsdag 20 juli
Misosoep
We maken een hele lekkere en gezonde soep; misosoep! Dit recept komt
rechtstreeks uit Japan. Het bevat lekker veel groenten en staat in een mum
van tijd op tafel!
Say cheese!
Leg al jouw sportieve momenten vast met jouw zelfgemaakte fotocamera!
We maken er een van karton.
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In Japanse sferen
Waar denk je aan als je "Japan" hoort? Denk je aan sushi, bloesem,
parasols, kimono's, de Japanse vlag...? Samen gaan we brainstormen over
Japan en maken een plan om de ruimte te versieren.

Donderdag 22 juli
Uitje!
Op deze dag hebben wij een uitje gepland. Verdere informatie volgt nog.
Trickshots en trucjes à la Dude Perfect
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden. Wat dat is?
Bijzondere trucjes met spullen die iedereen wel heeft. Je kunt het zo
sportief maken als je zelf wilt!
Sushisong
Sushi, sushi, sushi, oooh! In deze activiteit knutselen we een heerlijke
sushi-rol en maken tegelijk ons eigen lied. Na afloop laten we het sushi-
lied horen!

Vrijdag 23 juli
Kimono’s en Sushi
Leer over de Japanse cultuur en verdien heel veel yen (Japans geld) met
opdrachten.
Gelukskatje
Het gelukskatje zorgt voor geluk en voor rijkdom. Waar zal jouw
gelukskatje voor zorgen? Altijd handig als je meedoet aan de Olympische
Spelen!
Olympisch fruit
Jammie, dat ziet er lekker uit! Het is Olympisch fruit! Kies de soorten fruit in
de typerende kleuren maak er Olympische ringen van. Eet smakelijk!
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