
BSO Matilo 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
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?

We gaan op pad!
Jullie horen nog of je vandaag met de fiets
moet komen of niet.

Show 7+: Synchroon zwemmen op het
droge
Zonder zwembad toch een spectaculaire
show synchroon zwemmen laten zien? Dat
kan! We studeren op het droge een hele
choreografie in en we kunnen niet wachten
om het te laten zien! 

Dinsdag 30 juli
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.

Creatief 8+: Voetbal in een doos
Een miniatuur voetbalveld in een doos waar
je vervolgens op een leuke alternatieve
manier voetbal mee kunt spelen. Een leuke
klus!

Creatief 7+: Miniatuur IJshockeybaan
Even een klein stukje Olympische
Winterspelen, voor de verfrissing! Spelletjes
spelen op een indoor ijsbaan van
miniatuurformaat!

Spel 7+: Olympische Quiz
Je kennis over de Olympische spelen wordt
vandaag getest. Er zitten pittige vragen
tussen waarbij je vast een gokje moet
wagen. Op sommige vragen weet je
misschien direct het antwoord wel. Wie zal
er vandaag met de eer gaan strijken?
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Donderdag 1 augustus
Voetbalshirts schilderen
Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete
speler uit het Nederlands elftal! 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.

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.

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?

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!


