
Sport BSO De Basis

Gam� o� - leve� 3
The game is on!

We proberen de Pokémons te stelen óf ze juist te verdedigen. Zal het Team Rocket
lukken of gaat Pokémon er als winnaar vandoor? Ook bakken we een heerlijke,
kleurrijke 'Healthy Roblox Sizzle Burger' en creëren ons eigen doolhof. Weet jij de weg
terug nog te vinden?

Maandag 2 augustus
Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt
het Team Rocket om Pokémon af te pakken van de
trainers? Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym?
Doe mee met het renspel met punten.
Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe
denk je dat je dit spannende doolhof of labyrint kunt
trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!
Achter het net vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen. Niet met een
hengel, maar met een net! Vis de plastic dieren uit de
oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor de
milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net gaat
vissen!
Spring je baan
Het inschatten van de sprongkracht die moet worden
gebruikt om precies op de juiste plaats op het materiaal te
landen. (Gymspiratie)

Dinsdag 3 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna
mooi in! Wat wil jij stempelen?

FIFA bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk?
Roep GOAL! als je bingo hebt. Valse Bingo? Dan moet je
een trucje doen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
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Voetje van de vloer
De tikker probeert de lopers te tikken, terwijl de lopers dit
proberen te voorkomen door gebruik te maken van de
vrijplaatsen. (Gymspiratie)
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten!
We spelen volleybal met waterballonnen.

Woensdag 4 augustus
Op woensdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO
de Wilgen.

Donderdag 5 augustus
Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte
stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man.
Verzamel zoveel mogelijk stippen en win het spel!
Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk
punten. Welk team wint?

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game
SizzleBurger? Dit keer doen we het offline. Bak deze
heerlijke kleurrijke burgers met ons!
Extra spel: Emoticons storytelling
Wanneer we tijd hebben willen we dit spel met jullie spelen:
Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de
hand hiervan een verhaal vertellen?

Vrijdag 6 augustus
Op vrijdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO de
Wilgen.
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