
Wasko sport-bso Het
Startblok

Olympisch� Spele� wee� 5: Binne�- e�
buitengewoo� ��!
Hallo allemaal,

We zijn inmiddels beland bij de vijfde week van ons Olympische programma! Wat gaat
het snel hè?! Voelen jullie je spierballen al opkomen? Wat zullen we fit worden, van al
die gezonde en fitte activiteiten.

Zoals jullie misschien al wel weten, kun je binnen en buiten sporten. Een potje voetbal
speel je bijvoorbeeld op het voetbalveld, maar binnen in een zaal kan natuurlijk ook.
Hetzelfde geldt voor handbal of paardrijden. Welke sport beoefenen jullie?

Deze week trekken we natuurlijk onze sporttenues aan en zetten we ons beste
beentje voor! We spelen waterzeskamp, discgolf, voetbal.

Kortom: het wordt een sportieve, gezonde en gezellige week!

Groetjes Pascal en Ilse

Maandag 16 augustus
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten!
We spelen volleybal met waterballonnen.

Gewichtheffen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten.
Je noemt ze halters. Til ze op en...eet ze op! Lekker!

Chopstick challenge
We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen
tot een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?

Lunch:
Een bruine boterham met..?

Dinsdag 17 augustus
Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met
waterballonnen. Het gaat om de afstand! Wie gooit het
verst?
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Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee! Andere BSO'S uit Alblasserdam komen ook met
ons mee sporten.
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te
maken mooie waaiertjes van papier.

Lunch:
Bruine boterham en krentenbollen

Woensdag 18 augustus
Roeiteam als snack
We eten een compleet Olympisch roeiteam op. Klinkt wat
onwaarschijnlijk misschien maar echt, dit is zo'n lekker en
makkelijk hapje! Je krijgt hierdoor genoeg energie om zelf een
Olympische prestatie neer te zetten.

Discgolf
Een frisbee en een golfbaan... Kun jij daar iets van maken?
Jazeker, we spelen discgolf!

Geocaching
Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op
zoek gaat naar de schat bij jouw in de buurt. Doen jullie ook
mee?

Lunch:
Broodje knakworst

Donderdag 19 augustus
Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker
zacht. Als je stress hebt werkt het rustgevend. Doe je mee?

Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!

Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze! We kiezen
de kwal uit die we graag zouden willen maken en versieren
hem op onze eigen manier!
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Vrijdag 20 augustus
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!

Voetbal estafette
We leggen een parcours af met een voetbal. Welk team is er als eerste klaar met de voetbal
estafette? Klaar voor de start... af!

Lunch:
Broodje gezond
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