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Olympisch� Spele� wee� 5: Binne�- e�
buitengewoo� ��!
Hallo allemaal,

We zijn inmiddels beland bij de vijfde week van ons Olympische programma! Wat gaat
het snel hè?! Voelen jullie je spierballen al opkomen? Wat zullen we fit worden, van al
die gezonde en fitte activiteiten.

Zoals jullie misschien al wel weten, kun je binnen en buiten sporten. Een potje voetbal
speel je bijvoorbeeld op het voetbalveld, maar binnen in een zaal kan natuurlijk ook.
Hetzelfde geldt voor handbal of paardrijden. Welke sport beoefenen jullie?

Deze week trekken we onze sporttenues weer aan en zetten we ons beste beentje
voor! We spelen bekerbrilvoetbal, bereiden een spectaculaire show
synchroonzwemmen (op het droge!) voor en ontwerpen ons eigen kampioenspaard.

Kortom: het wordt een sportieve, gezonde en gezellige week!

Groetjes van BSO team

Maandag 16 augustus
Uitje!
Op deze dag hebben wij een uitje gepland. Verdere informatie volgt nog.

Gewichtheffen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten.
Je noemt ze halters. Til ze op en...eet ze op! Lekker!

Dinsdag 17 augustus
Japanse foam stempels
In Japan zijn ze dol op stempels. Om mee te knutselen, maar ook
om officiële documenten mee te ondertekenen. Elke Japanner en
elk Japans bedrijf heeft daarvoor namelijk een hanko: een
naamstempel.
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We
spelen volleybal met waterballonnen.

Olympische vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te
veroveren? Dit is vlaggenroof op Olympisch niveau!
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Donderdag 19 augustus
Zadeldeken experiment
Zadeldekens zijn er in allerlei soorten en maten. Maar welk
materiaal houdt het paard het beste koel? Vandaag gaan we dit
testen!
Voetballen met de oranjeleeuwinnen
Zullen de oranjeleeuwinnen deze keer weer kampioen worden? Dat
dit elftal super goed is, is natuurlijk overduidelijk. Maar wist je dat
je ook samen met hen kan spelen? Samen met de oranje
leeuwinnen spelen we een potje voetbal!
Bekerbrilvoetbal
Voetbalkampioenen opgelet! Kun jij net zo goed voetballen met
een rare bril op? Laat maar zien!

Vrijdag 20 augustus
Waterzeskamp
Een zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer!
Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en doe mee!

Homemade lemonade
Gezonde limonade? Dat kan! We maken een heerlijke dorstlesser
voor na onze sportieve activiteiten. Eerst plukken dus, want we
maken het zelf!
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken
mooie waaiertjes van papier.
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