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Maandag 24 februari

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 en het

rugnummer zet je achterop en je bent helemaal klaar

voor de wedstrijd.

Voetbal toernooi
Met onze eigen gemaakte voetbal shirt gaan we een

voetbal toernooi houden op het voetbal veld. Bij slecht

weer zullen we dit in de gymzaal gaan doen.

Power Smoothie
Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere

power smoothie. Mmm dat is lekker!

Dinsdag 25 februari

Natuurlijke katapult
Heb jij wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel

hard en heel snel iets mee wegschieten. Wij maken een

handkatapult met een tak!

Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Trefbal
We gaan het spel tref bal spelen in de gymzaal. Welk

team gaat er winnen?

Yoga les
Vandaag komt er iemand een Yoga les geven, vindt jij het

leuk om mee te doen? Sluit dan gezellig aan.
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Woensdag 26 februari

Bowlen

Bowlen
Vandaag gaan we bowlen! wie kan er de meeste kegels

omgooien?

Welk sporttenue kies jij?
Voetbal, boksen, tennissen, allerlei verschillende sporten waarbij

je verschillende soorten sportkleding draagt. Welke outfit hoort

bij welke sport?

Donderdag 27 februari

Vandaag gaan wij met de kinderen die A & B hebben naar het
zwembad.
Heb jij je zwemdiploma A & B? Dan gaan we vandaag

naar het zwembad met ze alle! dus neem je zwemspullen

mee naar de BSO. Het zou ook erg handig zijn als je op

de fiets komt!!

Voetballen met de oranjeleeuwinnen
Zullen de oranjeleeuwinnen deze keer weer kampioen

worden? Dat dit elftal super goed is, is natuurlijk

overduidelijk. Maar wist je dat je ook samen met hen kan

spelen? Samen met de oranje leeuwinnen spelen we een

potje voetbal!

Sportbingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de voetbal of de

medaille? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een

liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Vrijdag 28 februari

Smikkelmemory
We spelen smikkelmemory. Wie is er een kei in onthouden

en kan de meeste paren fruit of groente bij elkaar

zoeken? Natuurlijk mag het spel na afloop ook worden

opgegeten. Smikkel smakelijk!
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Power Smoothie
Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere power smoothie. Mmm dat is

lekker!

wij gaan klimmen en klauteren in de speeltuin
vandaag gaan we naar de speeltuin toe om heerlijk te spelen,klimmen en klauteren

 


