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Olympisch� Spele� wee� 4: Ontde� Japa�
Hallo allemaal,

Kimi ga yo wa. Chiyo ni. Yachiyo ni. Sazare ishi no. Iwao to narite. Koke no musu
made! Enig idee wat hier staat? Dit is een gedeelte van het Japanse volkslied. Wij
zingen dit mooie lied deze week uit volle borst!

We blijven in Japanse sferen: We maken bento lunchboxes, spelen Japans memory en
hoe spelen zij wc-tikkertje? Zijn jullie er klaar voor om er weer helemaal tegenaan te
gaan?! Let's go!

Groetjes Pascal en Ilse

Maandag 9 augustus
Bento lunchboxes
Bento lunchboxes zijn Japanse lunchtrommels. In Japan is
het een kunst om de bento boxen zo leuk en origineel
mogelijk te maken. Wij gaan dit ook proberen.
Maak je judoka
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je fijne motoriek wordt
behoorlijk op de proef gesteld met die kleine kraaltjes die je
in de juiste patronen op het bord moet zien te krijgen. We
gaan aan de slag met het maken van judoka’s.
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!
Atletiek Meerkamp
Als meerkamp-atleet moet je van alles kunnen. Wij leren
eerst wat meerkamp is en doen vervolgens de vijf
onderdelen van de meerkamp. Moeilijk hoor!

Dinsdag 10 augustus
Japans memory
We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de
waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!

Speel de Olympische quiz!
Je kennis over de Olympische spelen wordt getest. Er zitten
pittige vragen tussen waarbij je vast een gokje moet wagen.
Durf jij het aan?!
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Uitje: Verrassing
We gaan een middagje weg, maar waarheen dat zeggen we nog
niet!

Lunch:
We maken ons eigen lunchpakket.

Woensdag 11 augustus
Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met water in
plaats van wc-papier. Wij maken er een grappig spelletje
van!
Japanse komkommer salade
'Sunomono' wordt deze Japanse salade ook wel genoemd.
Hij is heerlijk zoet: deze moet je geproefd hebben!

Punten scoren met modder
Pak een hand vol modder en scoor punten door de modder
in de verschillende cirkels te gooien. Hoeveel punten kun jij
halen?
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete
zomerdag kun je ook wel wat afkoeling gebruiken toch? We
gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en
takken om zelf een waterbaan te maken. Klinkt cool? Dat is
het ook ;-)

Lunch
Pannenkoeken!

Donderdag 12 augustus
Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen
de andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons
team: worstelen maar!
Zomerpaspoort: Olympische zomerspelen
Vandaag spelen we de olympische zomerspelen. Andere
kinderen die niet op de BSO zitten kunnen hiervoor
inschrijven en wij doen natuurlijk mee. We laten zien dat we
op de Sport BSO zitten:)

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit.
Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in pure chocolade
te dippen en te versieren met nootjes. Al trek gekregen?
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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 ons eigen lunchpakket.

Vrijdag 13 augustus
Japanse hints
Doe een Japanse situatie voor zonder iets te zeggen. Begrijpt de ander en kan hij het weer
goed uitbeelden? Zo ontstaan er hele grappige situaties!

Libellen van lollystokjes
Maak heel simpele fantasie libellen van lollystokjes. Versier er een plant of struik mee of
vlieg met ze door de lucht!

Wie hoepelt er op?
We doen een wedstrijdje in twee teams. Wie is er als snelste team bij het andere team en
verslaat ze met steen-papier-schaar?

Lunch:
We eten een bruine boterham met???
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