
BSO de Spettertuin

Zomervakanti� spor� e� spe� weke� 29, 30
e� 31
Welkom, de zomervakantie staat alweer voor de deur. Deze zomer voegen sport BSO
de Giessenhal en BSO de Spettertuin samen.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we bij de sport BSO. Woensdag en vrijdag
zijn we bij BSO de Spettertuin.

We hebben met elkaar een super leuk en geweldig programma gemaakt voor de kids.

Groetjes,

Sport BSO de Giessenhal & BSO de Spettertuin!

Maandag 19 juli
Onder voorbehoud: Suppen op de Giessen
Suppen op de Giessen met alle kinderen die dit mogen en
zwemdiploma's A & B hebben!

Dinsdag 20 juli
Paaltjes voetbal
Voetbal spel waarbij je je eigen paaltje moet verdedigen en
tegelijkertijd ook moet proberen het paaltje van de
tegenspelers om te schieten!
Levend Among Us
Ren en sluip op zoek naar de glowsticks of verzamel de
kaarten! Pas op voor de Impostor, want deze probeert het
spel te saboteren...
Trefbal
Welk team houdt de meeste spelers over en is
trefbalkampioen?

Poort tikkertje
Als je getikt bent een poortje maken van je benen, hopen
dat er iemand snel doorheen kruipt en je kan weer mee
doen!

Woensdag 21 juli
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Trefspons
Trefbal maar dan met sponzen vol met water

Zwemmen
Met de kinderen die dit mogen en zwemdiploma's A & B
hebben!

Donderdag 22 juli
Plaswijckpark
Met alle BSO kids die dit mogen naar Plaswijckpark in
Rotterdam!

Vrijdag 23 juli
Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang
steeds langer wordt!

Schattenroof
Een veilig gebied, met een schat, in het veld van de
tegenpartij... Daar moet je zijn! Maar pas op dat je niet in de
gevangenis terecht komt!
Levend tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de
speler en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er?
Succes!
Puzzeltocht
Kunnen jullie de puzzel oplossen?

Maandag 26 juli
De BSO is vandaag dicht!

Dinsdag 27 juli
Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte
kruiwagens, maar zijn zelf de kruiwagens. Sta jij ook aan de
start?
Reuzetafeltennis
Je speelt dit spel zonder batje. De speelbal van dit spel is
namelijk zo groot dat je alleen je twee handen nodig hebt!
Spelen op niveau dus! Speel je ook mee?
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Koehandel
Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk van al je koeien afkomt: verkoop ze aan de veehandelaar!
Een spannend ren- en tik spel.

Viervoetbal
Dit gaat echt razendsnel want er zijn niet 2, maar 4 teams in het spel. En dus ook 4 goals
om op te schieten. Scoren maar!

Woensdag 28 juli
De BSO is vandaag dicht!

Donderdag 29 juli
Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend met een bal
beginnen we met het uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?

Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet komen. Een spel
waarbij je sluw moet zijn en goed moet nadenken! Welke maffia- identiteit jij krijgt is zelfs
geheim!
Sportend de wereld over
Ieder land en werelddeel heeft sporten en spelletjes die daar veel gespeeld worden. We gaan
kennis maken met 5 van deze spelletjes! Eén voor ieder werelddeel.

Jagerbal
De jacht is geopend! Welke jager is het behendigst en de winnaar van het spel?

Vrijdag 30 juli
Blaasvoetbal
Zin in een potje voetbal? Deze keer spelen we geen voetbal met onze voeten, maar met een
rietje! Blaas het balletje in het doel van de tegenstander en SCOOR!

Knipoogje
Tijdens dit spel probeert een dader zo veel mogelijk medespelers weg te spelen door naar
hen te knipogen. Komt de speurneus er op tijd achter wie de dader is?

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Wat
lijkt jou een leuk spel? Kies uit en spelen maar!

Bekerbrilvoetbal
Voetbalkampioenen opgelet! Kun jij het net zo goed met een rare bril op? Laat maar zien!
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Maandag 2 augustus
Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een felle strijd. Wie slaagt er in de
meeste klavertjes, en dus de meeste punten te verzamelen?

Levend Cluedo
Ken jij het spel Cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend cluedo. Er is een roof
gepleegd en wij proberen erachter te komen wie het gedaan heeft, waar het gebeurd is en
waarmee er ingebroken is.
Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook geraakt
worden.

Brandbal
Sla, schop of gooi de bal weg en zet het dan op een lopen! Tot welke pion kom jij?

Dinsdag 3 augustus
Onder voorbehoud: Suppen op de Giessen
Suppen op de Giessen met alle kinderen die dit mogen en zwemdiploma's A & B hebben!

Woensdag 4 augustus
De BSO is vandaag dicht!

Donderdag 5 augustus
Mijnenveld-estafettes
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen
jullie het spel!

Fortnite Battle Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal thuis is dit real life Fortnite spel.
Welk team wint deze Battle Royal?

Airhockey XXL
Airhockey is al heel leuk om te spelen. Nu spelen wij het super groot. Dat is nog veel leuker.
Speel jij mee?

Smileybal
We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen probeer je vrolijke smileys te
verzamelen.

Vrijdag 6 augustus
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Hinkelen
Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun kracht en snelheid te testen,
wij doen het gewoon omdat het leuk is!

Boter-kaas-en-eieren
Hoe gezellig is het als je dit spelletje met je vader kunt spelen? En je kunt het ook nog eens
overal mee naartoe nemen, superhandig!

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Wat
lijkt jou een leuk spel? Kies uit en spelen maar!

Langs de laserstralen
We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na een overval! Als
we de laserstralen ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
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