
Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari

BSO De Batavieren

De voorjaarsvakantie staat dit jaar bij ons in het teken van

''sport en spel''.

We gaan dus volop spelletjes spelen en lekker bewegen.

Hebben jullie er ook zin in?

Maandag 24 februari

Op stap!
Deze ochtend gaan wij er even lekker op uit!

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!

Memory thema lekker in beweging
Wie kan het beste onthouden en weet de meeste paren bij

elkaar te zoeken? Hier kom je achter tijdens het spel

memory. Leuk voor zowel jong als oud!

Wasknijperspel!
Wie dacht dat knijpers alleen bedoeld waren om de was

mee op te hangen, heeft het mis! Je kunt er namelijk

leuke spelletjes mee spelen! Doen jullie mee?

Dinsdag 25 februari

Inhaalbal
Welke bal haalt de ander in? Lukt het jouw team als

eerste?

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

power smoothie. Mmm dat is lekker!
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yoga
Vandaag komt er iemand op BSO Joppensz een yogales

geven. Vind jij het leuk om hieraan mee te doen? Sluit

dan gezellig aan!

Flessenbal
Flessenbal! Wat gaat makkelijker? Een lege fles, een fles

met water of een fles met zand? Rollen maar!

Donderdag 27 februari

Oud Hollandsche spellen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen.

Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en het blijft

leuk! Doe je ook mee?

Roeiteam als snack
We eten een compleet roeiteam op. Klinkt wat

onwaarschijnlijk misschien maar echt, dit is zo'n lekker en

makkelijk hapje! Je krijgt hierdoor genoeg energie om zelf

een sport prestatie neer te zetten.

Hinkelen
Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om

hun kracht en snelheid te testen, soms hinkelden ze meer

dan 30 meter terwijl ze zware gewichten droegen. Nu

doen we het gewoon omdat het leuk is!

Vrijdag 28 februari

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

waarbij je verschillende soorten sportkleding draagt.

Welke outfit hoort bij welke sport?

Levend Mens-erger-je-niet
We gaan een ouderwets potje Mens-erger-je-niet-ten.

Levensgroot, vet cool! Doe je mee?
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Bingo thema lekker in beweging
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema lekker in

beweging. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

 


