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Olympisch� Spele� wee� 6: D�
slotceremoni�
Hallo allemaal,

De laatste week van de Olympische Spelen is aangebroken. Weten jullie hoe de
Olympische Spelen worden afgesloten? Het is een groot feest! Al die weken van goede
prestaties, spannende momenten en records kunnen we natuurlijk niet zomaar aan
ons voorbij laten gaan.

Net als bij de echte Olympische Spelen maken we er een muzikale afsluiting van! We
spelen muziekbingo en doen alsof de vloer lava is. Naast al dat gefeest, sporten we
nog even door.

En genieten we nog even van de laatste week vakantie op de BSO.

Groetjes Pascal en Ilse

Maandag 23 augustus
Lauwerkrans
Wist je dat de Olympische Spelen oorspronkelijk uit
Griekenland komt? De lauwerkrans ook! Het bestaat uit
blaadjes van de laurier. Vroeger werd de lauwerkrans
gegeven aan de winnaars. Wij maken het nu zelf.
Zomerpaspoort: Olympische Zomerspelen
We gaan de Olympische Zomerspelen spelen. Andere
kinderen hebben zich voor deze activiteit kunnen
inschrijven. Dat wordt mega gezellig.
Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is
gevuld met water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Lunch:
We eten tosti met ham en kaas of allebei. Wat vind je lekker?

Dinsdag 24 augustus
Muziek bingo
Muziek hoort ook bij de afsluiting van de Olympische
Spelen. Maar hoe goed is jouw muziekkennis? We spelen
muziekbingo! Weet jij de artiest en de titel van het nummer
dat voorbij komt?
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Chopstick challenge
We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen
tot een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?

Handbal
Meer dan je handen, je benen en een bal heb je niet nodig.
We gaan handballen! Doe je mee?

Lunch:
Pannenkoeken

Woensdag 25 augustus
Alle hoeken van het veld
We zijn nog niet uitgesport! Scoor jij de meeste punten op
alle balonderdelen tijdens dit circuit?

Groepspuzzel
Versier je eigen puzzelstukje en maak daarna met elkaar
één grote puzzel. Iedereen is verschillend maar we horen
toch bij elkaar!
Servet op glas
We gaan een fles beplakken met servetten. Knip het
mooiste patroon of de mooiste kleur uit en versier de fles!

Lunch:
Broodje Gezond

Donderdag 26 augustus
Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles
tegen: schelpen, bladeren, takken en stenen... Heel veel
stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier
vertelstenen van maken. Welk sportavontuur beleef jij?
Libellen van lollystokjes
Maak heel simpele fantasie libellen van lollystokjes. Versier
er een plant of struik mee of vlieg met ze door de lucht!

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!
Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je
dit spelletje!
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Lunch:
Bruine boterham met...?

Vrijdag 27 augustus
De vloer is lava
Tijdens dit dansspel schudden we onze heupen los! Maar, wanneer je opeens hoort dat je
ergens niet meer mag staan, moet je snel ergens op gaan staan! Topsport dus..

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!

Waterballon 'zonder handen' estafette
Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen hilarische estafettes met
waterballonnen. Klaar om nat te worden?

Dit ben ik shirt
Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Wat lust je graag? We willen alles van jou weten! Teken het
op het 'dit ben ik shirt' en vertel iets over jezelf.
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