
BSO de Spettertuin

Zomervakanti� spor� e� spe� weke� 32, 33
e� 34
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 9 augustus
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?
Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen
de andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons
team: worstelen maar!
Jagerbal
De jacht is geopend! Welke jager is het behendigst en de
winnaar van het spel?

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...

Dinsdag 10 augustus
Tienbal
Lukt het jullie team om de bal 10 keer naar elkaar over te
gooien en zo punten te verdienen? Het klinkt makkelijker
dan het is.
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Spion trefbal
Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt
het de spion om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit
tijdens dit gave balspel!
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat
je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te
doen. Leef je lekker uit!

Woensdag 11 augustus
De BSO is vandaag gesloten!

Donderdag 12 augustus
Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte
kruiwagens, maar zijn zelf de kruiwagens. Sta jij ook aan de
start?
Flag Football
Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een
variant zonder tackelen. Net zo stoer, maar wel wat veiliger.
Doe je mee?
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?
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!

Vrijdag 13 augustus
Memory estafette
Om de pion, naar de memorykaarten. Wie vindt als eerst
alle memorykoppels? Tijd om het op een lopen te zetten!

Ultimate frisbee
Ultimate frisbee! 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.
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Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie komt als eerst over de finish?

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!

Maandag 16 augustus
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?

Water-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we tikspelletjes met een
waterthema. Welk tikspel lijkt jou het leukste? Schepnet-tikkertje, inktvistikkertje of
misschien eilandtikkertje?
Trefbal - Winkel van Sinkel
Verdien geld met een supersnelle ronde trefbal en ga daarmee naar de Winkel van Sinkel.
Wat koopt jouw team om te kunnen winnen?

Dinsdag 17 augustus
FIFA bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk? Roep GOAL! als je bingo hebt.
Valse Bingo? Dan moet je een trucje doen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Marvel Stratego
We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters. Welk team heeft de beste
helden of misschien wel de beste schurken?

Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder code kunnen we er
niet in. Vinden we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle opdrachten tot
een goed einde te brengen...
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven,
hoe sneller je moet lopen.

Woensdag 18 augustus
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Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je achtervolgers? Of
kies je juist voor het vangen en weten jullie samen de ontsnapte boef op tijd in te sluiten?

Donderdag 19 augustus
Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en
verdien een heksendiploma.

Elastieken
Een ouderwets spelletje misschien want heel veel ouders hebben vroeger wel eens
"elastieken" gespeeld op het schoolplein. We gaan het nu ook oefenen!

Blind tekenen
Rug aan rug zitten en dan precies datgene tekenen dat jij wel ziet en de ander niet. Welk
team slaagt daar het best in?

Fopbal
Ha! Gefopt! Gooit hij de bal of gooit hij 'm niet? Laat je niet foppen!

Vrijdag 20 augustus
Paard op hol!
Oh nee, het paard is op hol geslagen en ontsnapt! Samen moeten we hem kalmeren en
terugbrengen in zijn weide!

Fopbal
Ha! Gefopt! Gooit hij de bal of gooit hij 'm niet? Laat je niet foppen!

Hela hola bal
Hela holaaaa! Gooi de bal zo ver als je kunt! Lukt het de werper om jou af te gooien?

Huisnummer bingo
We spelen het spel bingo, maar dan anders! We gaan buiten op zoek naar huisnummers en
strepen dit af op onze bingokaart.

Maandag 23 augustus
Circusgym
Een circusgymles gebaseerd op houdingen uit de yoga. Wat dacht je van de ballon, de
acrobaat en de clown. Spelenderwijs gaan we proberen ons evenwicht te bewaren, sterker te
worden en ons te concentreren.
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Trefbal - Winkel van Sinkel
Verdien geld met een supersnelle ronde trefbal en ga daarmee naar de Winkel van Sinkel.
Wat koopt jouw team om te kunnen winnen?

Hoor je "Kameel" of "Dromedaris"?
In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover elkaar. Wie zal de winnaar van
de woestijn zijn?

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven,
hoe sneller je moet lopen.

Dinsdag 24 augustus
Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

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?

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

Aussie rules
Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles een beetje anders. We
proberen Aussie rules!

Woensdag 25 augustus
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water
over aan het einde?

Tafeltennis: rond de tafel
We spelen een grappig potje tafeltennis met heel veel kinderen aan één tafel. Wie blijft er als
winnaar over?

Tref spons
Trefbal maar dan met sponzen vol met water!

Donderdag 26 augustus
Mijnenveld-estafettes
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen
jullie het spel!
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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 27 augustus
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!

Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je
tactiek en verschuif naar het juiste vakje.

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