
Sport BSO De Basis

Gam� o� - leve� 5
Zit jij zometeen in het team met de beste helden of de beste schurken? Speel Angry
Birds 1.0, maak een Mario fruitsalade, Midgetgolf je rot en maak je eigen Happy
Stone.

Maandag 16 augustus
Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel
karakters. Welk team heeft de beste helden of misschien
wel de beste schurken?
Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de
kaarten! Pas op voor de Impostor, want deze probeert het
spel te saboteren...
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me.
Leuk om op te hangen in je kamer of te gebruiken als
onderzetters! Welk dier wil jij maken?

Dinsdag 17 augustus
Paw Patrol memory
Wie is er niet bekend met Paw Patrol? Wij spelen er een leuk
memory spel mee en trainen zo ook nog eens ons
geheugen!
Extra spel: Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat
gedaan? Zonder code kunnen we er niet in. Vinden we de
code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle
opdrachten tot een goed einde te brengen...
Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De
steentjes zijn namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes.
Wij gaan ze maken én daarna verstoppen!
Bij warm weer: Trefspons
Pfoe, wat een hitte! Met trefspons krijg je gelukkig lekker
verkoeling. We spelen trefbal, maar dan met sponzen vol
met water.

Woensdag 18 augustus
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Sport BSO De Basis

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

Donderdag 19 augustus
Mario fruitsalades
Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario
fruitsalade! Mamma mia!

Drie appels
Wie steelt de meeste appels? (Gymspiratie)

Angry Birds 1.0
Verslavende game die het gooien een stuk leuker maakt!
(Gymspiratie)

Midgetgolfen
Kom gezellig een potje midgetgolfen en laat ons zien wat je
kunt op de uitdagende midgetgolfbanen die vandaag
speciaal bij ons op de sport BSO staan. Hoe gaaf is dat ?!

Vrijdag 20 augustus
Op vrijdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO de
Wilgen.

 

16 augustus
t/m

20 augustus


