
Voorjaarsvakantie Spreeuwenest & groene bso
25 februari tot en met 03 maart

Hallo sportmaatjes,  

Deze vakantie is een beetje anders dan  alle voorgaande vakanties.
Deze vakantie zullen gezellig naar 't Spreeuwenest toe gaan!!
Iedereen mag op 't spreeuwennest gebracht worden en ook daar
weer opgehaald worden. 
Ook deze keer staat het programma vol met leuke activiteiten. Dit
keer allemaal leuke sport activiteiten, dit om alvast in de sport
stemming te komen. 
Zo zullen we heerlijke voetbal- en hockey cupcakes maken, maar
gaan we ook hard aan de slag met onze eigen expeditie training en
zal er een super leuke escaperoom zijn. 
Kortom een hoop leuks te beleven! 

Wij hebben er zin in,  jullie ook? 

Groetjes Esmeralda, Joyce, Cynthia P, Sanne, Cynthia V, Felicia,
Corine en Brigitte 

P.s een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer,
mochten activiteiten niet door kunnen gaan dan zal een passende
activiteit voor in de plaats komen. 
Natuurlijk is er naast alle leuke activiteiten ook mogelijkheid om
eigen spel te spelen. 

Maandag 25 februari

7+ Sport bso Alblasserdam
Vandaag zullen we met de 7+ kinderen naar de
sport bso in Alblasserdam gaan. We zijn
uitgenodigd voor een super leuke sportdag. We
zullen om 9:30 vertrekken en weer rond half 5
terug zijn. 

7- Zwevende ballonnen
Dit is een erg spannend spel waarbij de ballonnen
alleen via de lucht in de basket mogen komen. Laat
de ballonnen zweven, maar pas op! Straks is het
andere team sneller, actie dus! 

7- Vangbal: zelfgemaakt spel
Voor het maken van je eigen vangspel hebben we
een grote plastic verpakking nodig van melk. Je
kent toch wel die twee literverpakkingen van
plastic met handvat? Ook een verpakking van
vloeibaar wasmiddel werkt prima. Heb je er eentje?
Neem mee! In een mum van tijd hebben we dit
omgetoverd tot een vangspel.

Dinsdag 26 februari

7+ Korfbal training
Vandaag zullen we een super leuke korfbal
training hebben. 
Wat weet jij al van korfbal? 
Vandaag zal je alles over korfbal te weten komen!! 

7- & 7+ Apenkooi
Vandaag zullen we zowel met de 7- als met de 7+
een super leuke apenkooi doen. 'S ochtends zullen
als eerst de 7- aan de beurt zijn en 's middags
zullen de 7+ zich uit leven in dit super apenkooi
parcours. 

4 t/m 12 Hockey cupcakes
De eerste keer dat het onderdeel Hockey op het
programma van de Olympische Spelen stond, was
in 1908. Na een aantal jaren niet op het
programma te hebben gestaan is Hockey vanaf
1928 een vast onderdeel van de Spelen geweest.
Vanaf 1980 zowel voor mannen als vrouwen. Wij
maken lekker hockey cupcakes!

Woensdag 27 februari

4 t/m 12 Gewichtheffen: traktatie
Kan jij wel wat extra kracht gebruiken? Eet deze
halters maar eens op en kijk hoe sterk je ervan
wordt! 



Voorjaarsvakantie Spreeuwenest & groene bso
25 februari tot en met 03 maart

4 t/m 12 Expeditie training
Ontwijk de flesjes water! Om je klaar te maken voor
een expeditie moet je wel goed op je omgeving
letten want voor je het weet loop je ergens
tegenaan! 

Donderdag 28 februari

4 t/m 12 Winteryoga
Heerlijk ontspannen in de winter doe je natuurlijk
met yoga! Bij lekker weer kan het gewoon buiten:
je spieren worden namelijk lekker warm!

7- Jump it!
Hoeveel spring spelletjes ken jij wel niet? Springen
als een kikker, muis of gewoon jezelf? Jump it! 

4 t/m 12 Voetbal Cupcakes
We scoren iets lekkers voor onszelf, namelijk
heerlijke eetbare voetballen. Een heel precies
werkje, maar wel leuk én lekker!

7+ Escaperoom
Vandaag hebben we een super leuke en spannende
activiteit op het programma. 
Een echte espaceroom!! Redden jullie het om op
tijd te ontsnappen? 

Vrijdag 1 maart

4 t/ 12 Foodcamp
Bewegen en gezond eten is HOT. We gaan naar
buiten, spelen de spellen en smullen van de
gezonde snacks!

4 t/m 12 Eetbaar voetbalelftal
Kuyt, Robben, Sneijder, Depay, Blind: ken je ze? Het
zijn bekende Nederlandse voetballers. En
voetballers spelen altijd in een team. Dat doen wij
ook met deze superleuke traktatie! 


