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Sport BSO De Basis

Gam o - leve 1
Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende
spellen buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We
gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen.
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen tijdens de 'Fortnite Battle Royal' en vertraag
al je tegenstanders tijdens 'Levend Mariokart'. Ben je op zoek naar een creatieve
challenge? Maak dan een tovertablet die je ook weer leeg kunt swipen.
Ben jij klaar voor ons offline adventure? Here we go!
Groetjes van het BSO team,
Amber, Cindy, Lisa, Linda, Pascal en Gerdien

Maandag 19 juli
Pokéball met een Pokémon

Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze
eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon
kies jij?
Levend Mariokart

3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie
komt als eerst over de ﬁnish? Ga voor de winst!
Fortnite Battle Royal

Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal
thuis is dit real life Fortnite spel. Welk team wint deze Battle
Royal?
Mario & Luigi in de gymles

Superleuk tikspel! (Gymspiratie)

Dinsdag 20 juli
Levend FIFA tafelvoetbal

We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de
speler en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er?
Succes!
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Waterballon 'zonder handen' estafette

Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee.
We doen hilarische estafettes met waterballonnen. Klaar
om nat te worden?
Extra spel: FIFA kwartet

Wanneer we tijd hebben willen we dit leuke kwartetspel met
jullie spelen. We kunnen dit spelen als een normaal
kwartetspel, maar ook in een coole ren variant! Verzamel jij
de meeste scheenbeschermers of voetbalsokken?
Buikglijbaan

Dit wordt dikke waterpret! Maak jij de beste slide en kom jij
het verst op de baan? Zorg je dat je er bij bent vandaag en
laat je ons zien wat jij kunt?!

Woensdag 21 juli

Op woensdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO
de Wilgen.

Donderdag 22 juli
Tovertablet

Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt
hier met je vinger op tekenen en het ook weer wegvegen.
Cool toch?!
The Masked Singer

Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt
het andere team dat jij het bent?
Edelstenengraai

Verzamel met je team zo snel mogelijk 10 edelstenen. Maar
pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien
beginnen.
Extra spel: Natuurlijke Animal Crossing katapult

Wanneer we nog tijd overhebben willen we dit graag nog
met jullie gaan maken: Heb jij tijdens het spelen van Animal
Crossing wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel
hard en heel snel iets mee wegschieten. Wij maken een
handkatapult met een tak!

Vrijdag 23 juli

Op vrijdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO de
Wilgen.

