
Sport BSO De Basis

Gam� o� - leve� 6
Ontwijk de hongerige haaien, Speel Pokemon Go 1.0, Dans mee met de Fornite
Dancebattle. Een te gekke (knots) week dus. Ben jij 6-12? Dan mag je mee naar Knots!
Ben je 4 of 5? Dan mag je mee naar de kinderboerderij en de daarbij horende leuke
speeltuin.

Maandag 23 augustus
Pylon trefbal
Een leuk mikspel met veel variatie mogelijkheden.
(Gymspiratie)

Diamantenroof
Het stelen van een zakje diamanten is een spannend tikspel
in de gymzaal. (Gymspiratie)

Knots
Ben jij 6-12? Dan kun je op de ijsbaan van Sliedrecht genieten van
hutten bouwen, sporten en knutselen.

Kinderboerderij
Ben jij 4 of 5? Ga je mee naar de kinderboerderij? Allerlei dieren
bekijken, als het kn aaien en in de speeltuin spelen.

Dinsdag 24 augustus
Extra Spel: Zoet of Zout-spel
Proeven of je op de goede weg zit, hoe werkt dat? Met dit
spel heb je niet alleen je ogen nodig, maar ook je smaak!
Zoet is goed, zout is fout. Je algemene kennis wordt
letterlijk en figuurlijk op de proef gesteld!
Pokémon Go 1.0
Dit spel werd ons letterlijk en figuurlijk in de schoot
geworpen en mag zeker niet ontbreken! (Gymspiratie)

Hele hongerige haaien
Estafette in de zee! (Gymspiratie)

Knots
Ben jij 6-12? Dan kun je op de ijsbaan van Sliedrecht genieten van
hutten bouwen, sporten en knutselen.
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Kinderboerderij
Ben jij 4 of 5? Ga je mee naar de kinderboerderij? Allerlei dieren
bekijken, als het kn aaien en in de speeltuin spelen.

Woensdag 25 augustus
Op woensdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO
de Wilgen.

Donderdag 26 augustus
Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder zoals op de boerderij in Hay Day,
kan ook binnen! Met simpele, natuurlijke ingrediënten
maken we een modderbadje waarin onze boerderijdieren
heerlijk kunnen badderen!
Fortnite Dancebattles
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games
spelen waarbij het draait om het uitbeelden van de emotes.
Wie verdient de meeste V-Bucks? Battle mee!
Iemand is ‘m, niemand is ‘m
Wie kent Iemand is 'm, niemand is 'm nou niet? Dit
supergave afgooispel met diverse variaties. (Gymspiratie)

Gezonde Rocket League auto's
Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten
ze daarna op. Eet smakelijk!

Vrijdag 27 augustus
Op vrijdag is de Sport BSO gesloten. Je bent van harte welkom op BSO de
Wilgen.
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