
BSO Villa Roezemoes

Circu�
Hooggeëerd publiek! Dames en heren, jongens en meisjes…. van harte welkom bij het
circus.

Daar is ie dan… de nieuwe circustent van Sliedrecht in onze sporthal, op onze BSO!

Het circus komt bij ons in het dorp en dat geeft een hoop gezelligheid! En dit is niet
zomaar een circus… nee, dit is een circus waarbij JIJ je kunsten kunt laten zien. Ben jij
een echte grappenmaker en speel jij in het circus graag de clown? of ben je meer een
acrobaat doe ons verbluft met je salto's? Alle talenten, groot en klein, kom binnen! Dit
is jou kans om te shinen, maar ook om er gewoon te zijn.

Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier;

Pascal, Lisa, Cindy, Amber en Gerdien

Maandag 26 april
Last (wo)man standing
Kan jij goed ballen ontwijken? Probeer te overleven in gave
afgooispel!

Moppentrommel maken
Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte
moppentrommel kun je zo een paar grappen maken!

Yoshi Spel
Probeer met het hele team op de dikke mat op de andere
speelhelft te komen, terwijl je probeert te voorkomen dat dit
voor het andere team ook lukt, door ze te tikken.

Woensdag 28 april
Op de woensdag is de sport BSO gesloten. Je mag vandaag naar de BSO
op de Wilgen.

Donderdag 29 april
Belgisch korfbal
Proberen te scoren in de korf van de tegenpartij en dit bij
jezelf voorkomen.

Clowntje Pompon
Clowntje Pompon ziet er vrolijk uit met zoveel kleurtjes! We
hebben hem namelijk zelf geknutseld en jawel met
pompons!
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30 april
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Multibal
Een spel met allerlei verschillende sporten die je speelt met
je eigen leeftijdsgenootjes.

Waar hoort de clownsneus?
Dit is een extra spel. Wanneer we naast de andere spellen
tijd over hebben staat deze op de planning.
Wie kent het niet: ezeltje prik! Wij gaan het iets anders doen!
Zal het ons lukken om de rode neus op het gezicht van de
clown te plakken? Met onze ogen dicht?

Vrijdag 30 april
Op de vrijdag is de sport BSO gesloten. Je bent vandaag van harte welkom
op BSO de Wilgen.

 

26 april
t/m

30 april


