
Wasko sport-bso Het
Startblok

Olympisch� Spele� wee� 1: Welko� i�
Toki�!
Hallo allemaal,

Dit jaar vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio! Het begint op 23 juli en eindigt
op 8 augustus. Dit betekent dat er een lange periode van sportiviteit op de planning
staat!

Tokio is helaas ver van Nederland vandaan, dus we kunnen er niet zo gemakkelijk op
de fiets naartoe. Daarom halen wij de Olympische Spelen naar de BSO toe! We openen
onze eigen Olympische Spelen op spectaculaire wijze door ons eigen gemaakte
onderwatervuurwerk te maken. Vervolgens staan verschillende fitte, gezonde én
gezellige activiteiten op de planning. Komen jullie ook?!

Groetjes Pascal en Ilse

Maandag 19 juli
Naar Tokio met een cracker vliegtuig
We gaan op weg naar Tokio! Hiervoor moet toch zo'n 13 uur
in het vliegtuig zitten..Te lang?! Dan maken we er toch zelf
eentje?
Onderwater vuurwerk
De Olympische Spelen zijn begonnen! Een fantastisch
evenement moet natuurlijk ook groots geopend worden. Wij
maken ons eigen vuurwerk: onder water!
Olympische fakkel
De fakkel wordt aangestoken door het vuur in Athene en via
een estafetteloop wordt de fakkel naar het land gebracht
waar de spelen gehouden worden. Wij maken een papieren
versie! Laat de Olympische Spelen maar beginnen.
Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op
een andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten
aan te pas!

Lunch:
We eten gewoon simpel lekker een bruine boterham.

 

19 juli
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23 juli
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Dinsdag 20 juli
Say cheese!
Leg al jouw sportieve momenten vast met jouw
zelfgemaakte fotocamera! We maken er een van karton.

Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je
dit spelletje!

'Lekker in beweging' speurtocht
Kun jij verschillende dingen vinden die met beweging te
maken hebben? Kijk maar snel op de speurkaart en streep
verschillende vakjes door.

Lunch
Tosti ham/kaas of alleen kaas of misschien met ananas. Wat vind jij
lekker?

Woensdag 21 juli
Energieke estafettes
Estafette moet niet worden onderschat! Het is topsport! Je
kunt het namelijk in heel veel vormen spelen! Zo heb je rups
estafette, stuurman estafette of zelfs hurkbal estafette. Wat
wil jij spelen?
Andere BSO'S komen gezellig mee sporten van 11.00-14.30
Bal is vrij
Ben jij een uitstekende tikker? Laat maar zien in dit
grappige ballentikspel.
Andere BSO's komen gezellig mee sporten van 11.00 tot
14.30
IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie
kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Lunch
We maken onze eigen lunchpakketje.

Donderdag 22 juli
Kokeshi - Japans poppetje maken
Kokeshi poppen horen helemaal thuis in de Japanse
cultuur, het is een stukje van de geschiedenis geworden. Wij
proeven een beetje van de cultuur bij het maken van deze
leuke knutsel!
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Achter het net vissen
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 vist!

Levend memory
Welke move of kaart herken jij? Vorm de goede paren om Levend Memory te spelen.
Makkelijk? Doe mee en we zullen het ervaren!

Lunch:
Broodje knakworst

Vrijdag 23 juli
Gelukskatje
Het gelukskatje zorgt voor geluk en voor rijkdom. Waar zal jouw gelukskatje voor zorgen?
Altijd handig als je meedoet aan de Olympische Spelen!

Olympisch fruit
Jammie, dat ziet er lekker uit! Het is Olympisch fruit! Kies de soorten fruit in de typerende kleuren
maak er Olympische ringen van. Eet smakelijk!

Rennende schaatswedstrijd
Doe mee met de ploegenachtervolging en ren de schaatsrondes zo hard als je kunt! Welk
team is het snelst?

Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met water! Wie krijgt hem het
eerst stuk?

Lunch:
Een lekkere bruine boterham met.....?
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