
Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari

BSO De Romeinen

Deze voorjaarsvakantie staat helemaal in het teken van Sport &

Spel! Kom jij ook gezellig?

Maandag 24 Februari

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

waarbij je verschillende soorten sportkleding draagt.

Welke outfit hoort bij welke sport?

Woordkaarten thema lekker in beweging
We ontdekken samen steeds meer nieuwe woorden zoals

sporten, fietsen, dansen in het Nederlands en in het

Engels.

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

power smoothie. Mmm dat is lekker!

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?

Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en

wat er gebeurt. We schrijven of spelen ons verhaal. Een

prinses in een woestijn die een giftige appel eet? Of een

tweehoofdig monster in een donker bos die zijn geheugen

kwijt is....?

Dinsdag 25 Februari

Drie is te veel
Ben jij opeens de derde in de rij? Dan moet je rennen!

Denkbeeldig doorgeven
Ben jij theatraal? Doe dan mee met dit leuke

toneelspelletje. Laat je fantasie spreken!

Welke FIFA-speler ben ik?
Raar maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier

League? Een Nederlander? Een keeper? Probeer er achter

te komen via de wie ben ik editie van FIFA 20.
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Super stappen
Kun jij al grote stappen zetten? Laat maar zien! En weet

je ook op welke kleur je nu staat? Is de cirkel rood, groen

of geel? Welke kleuren ken je nog meer en wat zien we

om ons heen? Tijdens het stappenspel ontdekken we heel

veel.

Eetbaar voetbalelftal
Kuyt, Robben, Sneijder, Depay, Blind: ken je ze? Het zijn

bekende Nederlandse voetballers. En voetballers spelen

altijd in een team. Dat doen wij ook met deze superleuke

traktatie!

Ballon tennis
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit

ballonnenspel binnen of buiten spelen (als er niet te

veel wind staat) en je hebt er enorm veel lol mee!

Donderdag 27 Februari

Lummelen
Hoe snel pak jij de bal van de anderen in de kring weer

af?

Gewichtheffen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare

gewichten. Je noemt ze halters. Til ze op en...eet ze op!

Lekker!

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de

tegenstander te veroveren?

Blaasvoetbal
Zin in een potje voetbal? Ja? Leuk! Deze keer spelen we

blaasvoetbal, waarbij we niet voetballen met onze voeten,

maar met een rietje! Blaas het balletje in het doel van de

tegenstander en SCOOR!

Tik, tik, tik, wie ben ik?
Tik, tik, tik... Kun jij raden wie er achter je staat?
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Kleurenkwartet
1,2,3, GO! Roof alles van je eigen kleur binnen de tijd. Lukt het jouw team dit

kleurkwartet te winnen?

Kleefkrant estafette
Plak de krant op je borst en ren zo snel mogelijk naar de overkant zonder dat de

krant van je lichaam glijdt. Welk team wint?

Bowlingset maken
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm

veel nodig. We gaan onze eigen bowlingset maken.

Rubiks kubus salade
Rubiks kubus is een puzzel in de vorm van een kubus met elk zijvlak in een andere

kleur, meestal bestaande uit 3 rijen van elk 3 blokjes. Zie de kubus maar eens zo te

krijgen dat ieder vlak één kleur heeft. Moeilijk! Maar we gaan dat niet doen hoor. We

maken een leuke eetbare variant.

Vrijdag 28 Februari

Het grote voelspel
Voel en raad in dit vieze voelspel! Dit is een spel waarbij je zintuigen geprikkeld

zullen worden. Wat voel je allemaal? Probeer het te raden terwijl je een blinddoek

draagt.

Wat ruik ik?
Sommige dingen ruiken lekker en andere weer vies. We gaan het hebben over

geuren. Neem je neus mee!

Paniek in de tent
Beschuit fluiten, scheuren, raden, mummificeren en gokken! Welk team is het snelst,

haalt de meeste punten en wint deze vliegensvlugge show?

Commando pinkelen
Commandoooooo... Pinkelen! Hol! Bol! Pinkelen!

Ik hou van Holland quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het

meest over Holland? We testen de kennis over ons eigen land in deze super

spannende quiz!

FIFA Food cookbook
Weet jij wat het favoriete eten is van Frenkie de Jong? Zoek het op en schrijf het in je

FIFA Food cookbook.
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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.

 


