
BSO De Kameleon

Zomervakanti� wee� 6
Hopen op een week vol lekker weer, we gaan deze week veel spellen doen!

Maandag 24 augustus
Scheerschuim battle
We houden een heus gevecht met scheerschuim: dat wordt
lachen!

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!

Dinsdag 25 augustus
Jan-Ken-Pon
Ken je het spel steen-papier-schaar? In Japan kennen ze
dat ook, maar daar spelen ze het nét even iets anders!

Wie hoepelt er op?
We doen een wedstrijdje in twee teams. Wie is er als snelste
team bij het andere team en verslaat ze met steen-papier-
schaar?
Pizzatwisters
Jammie! Draaien maar, bakken en smullen! Een hartig
hapje dat vast en zeker ook jouw favoriet wordt!

Woensdag 26 augustus
Taxidans
Zet de muziek aan en roep een taxi! Komen jullie dansend
en huppelend aan bij de volgende halte?

Dierentuintikkertje
Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt
de aap of giraf jou te pakken vanuit z'n kooi? Pas maar op!
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Donderdag 27 augustus
Kaasstengels
Kaasstengels daar zijn kinderen dol op. Maar de meeste
kaasstengels die je in de supermarkt kunt kopen, zitten vol
met toevoegingen die niet gezond zijn. Deze eenvoudig
zelfgebakken kaasstengels zijn altijd een succes!
Bingo familie
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken
hebben met het thema familie. Spannend hoor! Wie heeft er
als eerste zijn kaart vol?

Vrijdag 28 augustus
Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op
een andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten
aan te pas!
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort
dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!
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