09 augustus

Sport BSO De Basis

t/m
13 augustus

Gam o - leve 4

Maak je eigen voetbalveld. Penalty? Schiet en... scoor!
Doe mee met bingo, mep de bal zo ver je kunt, tik de anderen boeven vrij, roof bij de
rovers en maak een super coole Minecraft Creeper Smoothie!

Maandag 9 augustus
FIFA penalty schietspel

Bouw jouw schoenendoos om tot een echt
strafschopgebied, inclusief bewegende keeper!
Paw Patrol bingo

Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een offline game,
namelijk bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je
jouw kaart als eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'
Bij 'cool' weer: Ober Estafette

Door samen te werken de materialen naar de overkant
brengen als een ober. (Gymspiratie)
Bij warm weer: Waterpistool lasergame

We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met
waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en
zelf droog te blijven? Een spetterende laser-game!

Dinsdag 10 augustus
Minecraft Creeper smoothie

Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet?
Maak dan eens een Minecraft Creeper smoothie! Gooi alle
ingrediënten in de blender en versier je glas. Daar krijg je
spierballen van...
Gevangenistikkertje

Wie blijft er opgesloten en wie komt er vrij? (Gymspiratie)
Honkbal

We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar
is net even iets anders. Sla de bal weg en rennen maar!

Woensdag 11 augustus

09 augustus

Sport BSO De Basis

t/m
13 augustus

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

Donderdag 12 augustus
Pokémon pompons

Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met
behulp van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie
kies jij?
Maak ze vrij

Een mik/lummelspel die zo snel mogelijk gespeeld moet
worden. (Gymspiratie)
Roven van de rovers

Wie is nou eigenlijk de dief? (Gymspiratie)
Bij warm weer: Levend sjoelen

Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet met simpelen
sjoelstenen dit keer. Nee, je gaat zelf als een malle over die
baan. Benieuwd hoe dat gaat? Doe mee!

Vrijdag 13 augustus

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

