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Olympisch� Spele� wee� 6: D�
slotceremoni�
Hallo allemaal,

De laatste week van de Olympische Spelen is aangebroken. Weten jullie hoe de
Olympische Spelen worden afgesloten? Het is een groot feest! Al die weken van goede
prestaties, spannende momenten en records kunnen we natuurlijk niet zomaar aan
ons voorbij laten gaan.

Net als bij de echte Olympische Spelen maken we er een muzikale afsluiting van! We
spelen muziekbingo en doen alsof de vloer lava is. Naast al dat gefeest, sporten we
nog even door. Daarna is het tijd om ons lekker op te gaan frissen met onze
zelfgemaakte parfum.

Het Olympisch vuur brand ook nog steeds! We doen hier een gaaf proefje mee. En
weten jullie wat de haka is? Daar gaan we deze week achterkomen!

Groetjes van het BSO team

Maandag 23 augustus
Lauwerkrans
Wist je dat de Olympische Spelen oorspronkelijk uit Griekenland
komt? De lauwerkrans ook! Het bestaat uit blaadjes van de laurier.
Vroeger werd de lauwerkrans gegeven aan de winnaars. Wij maken
het nu zelf.
Broodjes op een stok
Na het sporten is het belangrijk om goed te eten. Als echte
avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een
kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!
Handbal
Meer dan je handen, je benen en een bal heb je niet nodig. We
gaan handballen! Haal jij het Olympische niveau?

Dinsdag 24 augustus
Verrassing!
Wij hebben vandaag een verrassing voor jullie!
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Muziek bingo
Muziek hoort ook bij de afsluiting van de Olympische Spelen. Maar
hoe goed is jouw muziekkennis? We spelen muziekbingo! Weet jij
de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?
Olympische medailles van papieren bordjes
Bereid je vast voor op een medailleregen en maak gouden, zilveren
en bronzen Olympische medailles.

Donderdag 26 augustus
Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen:
schelpen, bladeren, takken en stenen... Heel veel stenen! Deze
stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van maken. Welk
sportavontuur beleef jij?
Jij bent mijn nummer 1
Na al die knappe prestaties die jullie hebben geleverd, verdient dat
wel een beker! Wat is jouw talent? Zet dit op de beker! Of wil je
misschien een beker maken voor je beste vriend(in), papa, mama
of iemand anders?
Rozengeur en maneschijn
Hoe fijn is het om weer lekker te ruiken na al dat gesport?! Wij
kopen onze luchtjes niet in de winkel, maar we maken deze zelf!

Vrijdag 27 augustus
Olympische medailles van deeg
De eerste plaats bij de Olympische Spelen wordt beloond met een
prachtige gouden medaille. Wij maken onze eigen medailles!

De vloer is lava
Tijdens dit dansspel schudden we onze heupen los! Maar, wanneer
je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan, moet je snel
ergens op gaan staan! Topsport dus..
Wafel-sushi
Lekker, sushi! Inmiddels weten we waar sushi vandaan komt en
hoe je dit maakt. Deze keer gaan we er op een hele andere manier
mee aan de slag: met wafels en fruit.
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