
Wasko sport-bso Het
Startblok

Olympisch� Spele� wee� 3: Eve� op ade�
kome� maar sporte� doe� w� natuurl��
oo�
Hallo allemaal,

Zijn jullie al fitter aan het worden? Wat hebben we al veel Olympische activiteiten
mogen doen!

Als topsporter is trainen en gezond eten natuurlijk erg belangrijk. Maar het inbouwen
van rustmomenten is eigenlijk net zo belangrijk! Je zult misschien denken dat
topsporters non-stop in de ringen hangen, trainen en rondjes rennen, maar niets is
minder waar! Het is belangrijk om je lichaam rust te geven, zodat het goed kan
herstellen. Op die manier kun je het beste presteren. Dat doen we met een Beauty Spa
Dag, we maken een dromenvanger. Maar niet getreurd sport activiteiten zitten er ook
bij.

Groetjes Pascal en Ilse

Maandag 2 augustus
Beauty Spa Dag
Wat een luxe gevoel. Een verwenmoment voor onszelf met
allemaal fijne ontspannende beautyactiviteiten. Dit wordt écht
genieten!

Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht
en flexibiliteit. Deze serie yoga-oefeningen met het thema
natuur past hier helemaal bij.
Fotolijstje van ijslollystokjes
Jouw mooiste of juist grappigste foto in een frame van
lollystokjes! Een eenvoudige manier om leuke snelle lijstjes
te maken!

Lunch:
Tosti met ham of kaas of allebei?
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Dinsdag 3 augustus
Powerballetjes
Echte energieballetjes die je gemakkelijk zelf kunt maken.
Handig, als je straks weer gaat sporten! Je kunt variëren
met allerlei ingrediënten. Welke smaak maak jij?
Dromenvanger
Slapen is als topsporter heel erg belangrijk! En daar kunnen
we geen nachtmerries bij gebruiken toch? Maak je eigen
dromenvanger en slaap als een roosje.
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?

Lunch:
Broodje hamburger

Woensdag 4 augustus
Movie middag
Na een ochtend hard sporten, gaan we in de chill-stand en kijken
samen naar een leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Nummerbal
Je krijgt een nummer, een tegenstander uit de andere partij
heeft hetzelfde nummer. Je weet nog niet wie, maar....wie
van jullie is het snelst en welk team de winnaar?
Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst
nog wel moet vinden...

Struisvogels
De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste
landdier op twee poten. Ze kunnen een half uur lang wel
een snelheid van 50 km/u halen. Wij knutselen vandaag
deze grote vogels.

Lunch:
Bruine boterham met....?

Donderdag 5 augustus
Origami: doosje vouwen
We gaan een origami doosje maken. Origami staat voor
Japanse vouwkunst. Dit doosje is leuk om kleine dingen in
te bewaren of om te gebruiken als cadeauverpakking.
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Olympische sieraden
De Olympische ringen zijn toch een perfecte inspiratiebron om sieraden mee te maken?! Wat
maak jij?

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies
mogen worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor
stoere jongens en powergirls! De anderen BSO'S komen gezellig met ons mee sporten
Water-tikspellen
We hebben net een stoere zware bootcamp gehad dus tijd voor verkoeling. We doen
tikspelletjes met een waterthema. Welk tikspel lijkt jou het leukste? Schepnet-tikkertje,
inktvistikkertje of misschien eilandtikkertje?
Neem je zwembroek/ bikini mee of schone kleren!

Lunch:
We maken onze eigen lunchpakket.

Vrijdag 6 augustus
Power smoothie
Voordat we op stap gaan drinken we eerst een lekkere power smoothie. Mmm dat is lekker!

Uitje: Plaswijckpark of natuurspeeltuin de Woeste Weide
Ja we gaan gezellig met elkaar op pad. Lekker klimmen en klauteren en hopelijk met water spelen.
Neem je bikini/zwembroek, handdoek mee!

Lunch:
We maken onze eigen lunchpakket.
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