
Sport BSO Meivakantieprogramma!

Maandag 22-4 Woensdag24-4 Vrijdag26-4

Gesloten 2De paasdag. King
Ken je dit spel al? King is 
een balspel voor 
kinderen. Het spel wordt 
ook wel Australisch 
handbal genoemd.
De uitdaging is het vak 
van de 'King' te veroveren 
en te behouden.

Speurtocht met 
koningsweetjes
Wat weet jij allemaal over 
het koningshuis??

Snelle koninklijke 
spelletjes
Koningsverstoppertje, 
geef de kroon door en 
verdedig je kasteel! Klinkt 
wel als een uitdaging 
toch? Kom deze 
razendsnelle 
koningsspelletjes 
meespelen!

Donderdag25-4

Voetbal toernooi
Vandaag gaan 
we voetballen!
In de ochtend zullen 
we een voetbaltraining 
krijgen.
's middags zullen we in 
teams het tegen elkaar 
opnemen in een echt 
voetbal toernooi.
Jij doet toch ook mee?

Dinsdag 23-4

Badminton toernooi
Vandaag zullen we een 
echt badminton toernooi 
organiseren.
‘s Ochtends zullen we aan 
onze techniek gaan 
werken.
Tussen de middag zullen 
we gezellig picknicken.
En 's middags zullen 
we wedstrijden spelen.
Kom en doe ook mee!!



Sport BSO Meivakantieprogramma!

Maandag 29-4 Woensdag 1-5 Vrijdag 03-5

Korfbal toernooi
Wat weet jij al over 
korfbal?
Vandaag staat in het 
teken van korfbal.
We zullen in ochtend 
gaan trainen.
En in de middag 
zullen we partijen gaan 
spelen.
Doe jij ook mee?

Levend Sjoelen
Iedereen kent het oud 
Hollandse sjoelen, maar 
nu is het levens 
echt geworden.
Wie lukt het om de 
meeste punten te scoren?

Donderdag 02-5

Volleybal toernooi
Vandaag gaan we 
volleyballen.
Ken jij de techniek achter 
het opslaan al? Hoe krijg 
je nou het makkelijkst 
die bal over het net? 
Wanneer heb je een punt 
gescoord?
Nou vandaag kom je dit 
zeker te weten.
Ook zullen we na 
het oefenen, leuke 
partijtjes spelen.
Jij komt toch zeker ook?

Dinsdag 30-4

Atletiek dag
Vandaag zullen we een 
aantal onderdelen van 
atletiek uitproberen.
Zo zullen we 
een estafette rennen, ver-
springen en kogelstoten.
Welk atletiek onderdeel 
vind jij het leukst?

Levend ganzenbord
Vandaag spelen 
we levend 
ganzenbord. Zelf ben 
je de pion en loop je 
over het bord. Wie 
zal als eerste de 
finish halen?

Bingo
We sluiten de vakantie 
af met een sport 
bingo.
Ben jij de gene die als 
eerst alle sporten 
heeft verzameld?


