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Tour d� talen�: Wee� 2 Spor�
Hallo allemaal,
De één houdt van voetbal, de ander van tennis en weer een ander misschien van
paardrijden. Tijdens de Olympische Spelen komen er altijd heel wat sporten aan bod.

Deze week gaan wij sportieve prestaties leveren. Maar ook door creatief bezig te zijn
en lekker te koken en bakken kun je een sportieve week beleven. Onze activiteiten zijn
heel gevarieerd en eigenlijk kunnen we bijna niet wachten om er mee te beginnen.

Dus: op de plaatsen.....START!

Een sportieve groet,
Het team van de BSO 

Maandag 27 juli
Frisbeebal
Frisbeebal! Dat klinkt interessant! Doe je mee? Dit spel lijkt
qua regels op voetbal, maar nu speel je met een frisbee
i.p.v. een voetbal en er is geen keeper.
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?
Appelcroissants
Croissants zijn best wel vettig dus het is goed dat je erbij
sport. Dat zit wel goed deze week. We kunnen ze vullen met
iets zoets of juist iets hartigs maar we kunnen ze ook
helemaal naturel houden. Net wat jij zelf lekker vindt!

Dinsdag 28 juli
Olympische medailles maken
Ga jij ook voor een gouden plak? De eerste plaats bij de
Olympische Spelen wordt beloond met een prachtige
gouden medaille. Wij maken vandaag ook zelf medailles.
Olympische vlaggen
Maak een vlaggenlijn met alle landen van de
wereld....of...ALLE landen zal misschien niet lukken maar
veel verschillende soorten moet te doen zijn.

 

27 juli
t/m

31 juli



't Spreeuwenest

Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je
goed voor, maak het waar en win die gouden medaille!

Woensdag 29 juli
Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is
gevuld met water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Pizzadoos voetbalspel
Een miniatuur voetbalveld in een doos waar je vervolgens
op een leuke alternatieve manier voetbal mee kunt spelen.
Een leuke klus!
Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect
hoort dit? Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan snel
af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Donderdag 30 juli
Weerballen
Door sneeuw, regen, zon en wind. We gaan naar buiten,
waar dit balspel begint.

Wuppies
Vroeger maakten we vele wuppies in allerlei kleuren. Het
was echt een rage eind jaren 70 en begin jaren 80. Ken jij de
kleine zachte knuffels? Soms zijn ze opeens, bijvoorbeeld
tijdens een WK, weer enorm populair. Nu kan jij een wuppie
maken. Weet je al welke kleur je gaat gebruiken?
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!
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Vrijdag 31 juli
Energieke estafettes
Estafette kun je in heel veel vormen spelen! Zo heb je rups estafette, stuurman estafette of
zelfs hurkbal estafette. Wat wil jij spelen?

Zweeds loopspel
Rennen, teamwork, slim zijn en...... winnen??? Doe mee met dit spel vol uitdaging.

Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei soorten groente. Lekker,
mooi van kleur en te gebruiken als bijgerecht of tussendoortje, bijv. voor het sporten :-)
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