
BSO BV Zomerweek 2 Sport (zomervakantie)
29 juli tot en met 02 augustus

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 29 juli
Creatief 4-12 jaar: (Voetbal)shirts
schilderen
Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete
speler! Maak het officiële shirt na of bedenk
een eigen creatie. De naam van je favoriet
met het rugnummer zet je achterop en je
bent helemaal klaar voor de wedstrijd.

Zoete en hartige croissants
Croissants zelf maken is moeilijk en kost
enorm veel tijd. Wij gebruiken vandaag
diepvries bladerdeeg. 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!

Sport en Spel 4-12 jaar: Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een
partijtje flessenvoetbal. Hou jij het meeste
water over aan het einde?

Dinsdag 30 juli
Wij gaan op stap!
Vandaag gaan wij op stap :) Zijn jullie ook
zo benieuwd waar we heen gaan?

Creatief 4-7 jaar: 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.

Spel 4-12 jaar: Olympische Spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische
Spelen! Bereid je goed voor, maak het waar
en win die gouden medaille!
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Woensdag 31 juli
Sport 4-12 jaar: Panna
Kun jij de bal bij iemand door zijn benen
schieten?

Appel-Pindakaas Sandwich
Een combinatie die je misschien niet
meteen verwacht maar die gewoon heel
lekker smaakt en ook nog eens erg gezond
is. Probeer het maar eens uit!

Creatief 4-12 jaar: Vingervoetbal
Niet met je voeten de bal weg trappen maar
met je vingers! Knip en kleur de spelers en
je bent klaar voor een potje vingervoetbal!

Creatief 4-12 jaar: Girls only, nailart, nagels
lakken als een pro!
Niet zo'n zin in voetbal, maar wel zin in
gemanicuurde nagels zoals topmodellen en
voetbalvrouwen? Maak ze vandaag in onze
eigen geïmproviseerde nagelstudio.

Donderdag 1 augustus
Creatief 4-12 jaar: Watersponsballen;
maken en spelen maar!
Als je een watergevecht wilt houden zonder
waterpistolen, hoe doe je dat dan? Wij gaan
vandaag watersponsballen maken!

Koken 4-12 jaar: Groene Power Smoothie
Een groene smoothie die niet doorsnee is.
Deze geeft je echte "power" om de rest van
de dag vol energie door te kunnen gaan!

Sport & spel 4-12 jaar: Darten met Water
Splash! Scoor punten door met water te
spatten op een levensgroot dartbord op de
grond!

Creatief 7+: Wuppies
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?

Vrijdag 2 augustus
Creatief 4-12 jaar: Voetbalslinger
Decoreer de ruimte met een coole
voetbalslinger. Leuk voor thuis, voor op de
BSO of voor bij je voetbalclub?
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Gezonde Slush Puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het
is echt supersimpel en veel gezonder dan de
variant van de ijssalon of kermis. Maak de
drankjes af met een kleurrijk rietje en je
hebt een super vrolijk en lekker drankje.

Spel 4-12 jaar: Nummerbal
Je krijgt een nummer, een tegenstander uit
de andere partij heeft hetzelfde nummer.
Je weet nog niet wie, maar....wie van jullie
is het snelst en welk team de winnaar?


