
BSO Joop Westerweel 

MEIVAKANTIE 2018: THEMA GEZOND EN FIT 

Week 18 Activiteit  

voor kinderen  

van Westerweel 1 en 2 

Activiteit voor kinderen van groep 

Westerweel 3 

 

Maandag  

30 april 

 

Vandaag even aandacht voor sport en 

gezond. In de gymzaal verschillende 

soorten sportspelletjes spelen. Daarna 

maken de kinderen gezonde 

fruitspiesjes. Dus lekker veel bewegen 

en gezond eten. 

 

Daarna buitenspelen. 

Naar het bos in Schoorl bij Alkmaar, bij 

het Klimduin kan het heerlijk spelen en 

ravotten. Natuurlijk kunnen we ook een 

wandeling maken door het bos. 

 

 

Dinsdag  

1 mei  

De kinderen gaan doormiddel van all hun 

zintuigen verschillende ingrediënten 

proberen te herkennen.  

 

Daarna lekker buitenspelen/in de 

gymzaal. 

Bij het Woeste Westen kunnen we 

spelen, klimmen, hutten bouwen, 

schommelen en andere leuke dingen 

doen. 

 

 

Woensdag  

2 mei 

Vandaag gaan we bowlen bij Knijn. 

Eens kijken wie een strike kan gooien of 

een spare. 

 

Vandaag gaan we bowlen bij Knijn. 

Eens kijken wie een strike kan gooien 

of een spare. 

 

 

 

Donderdag  

3 mei 

Naar de voorstelling Raponsje bij de 

Toverknol. 

 

Springen, rennen en sporten bij de 

sport en funtour. 

 

 

 

Vrijdag  

4 mei 

Hall of Fame. 

Hoe goed ken jij jouw favoriete 

sportheld? Dit is een inspirerende 

activiteit die verder inzoomt op het leven 

van de sporthelden. 

Hall of Fame. 

Hoe goed ken jij jouw favoriete 

sportheld? Dit is een inspirerende 

activiteit die verder inzoomt op het 

leven van de sporthelden. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://juf-evelien.weebly.com/uploads/2/3/5/2/23520826/372429547.jpg&imgrefurl=https://juf-evelien.weebly.com/zintuigen-en-zenuwstelsel.html&docid=VDt9dkhEXVs9UM&tbnid=7qX82e8Al41r8M:&vet=10ahUKEwik_7yBh57aAhULalAKHW--AuwQMwhRKBcwFw..i&w=250&h=182&hl=nl&bih=731&biw=1440&q=zintuigen&ved=0ahUKEwik_7yBh57aAhULalAKHW--AuwQMwhRKBcwFw&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

Week 19 

 

 

Activiteit  

voor kinderen van Westerweel 1 en 2 

 

Activiteit voor kinderen van 

Westerweel 3 

 

Maandag  

7 mei 

 

Voetbalcursus met meester Khalid. De 

meester gaat de voetbalregels en 

verschillende technieken met de kinderen 

behandelen. Als afsluiter gaan we een groot 

toernooi houden.  

Heb jij net als Messi en Ronaldo altijd al een 

rugnummer willen hebben? Vandaag maken 

de kinderen hun eigen T- shirt met 

rugnummer. 

 

We maken een fijne strandwandeling 

over het strand en de boulevard van 

Zandvoort.  

 

 

Dinsdag  

8 mei  

Zumba challange en daarna 

Smoothies maken! 

De kinderen gaan vandaag helemaal los 

met exotische dansbewegingen. 

 

Hierna gaan de kinderen ontspannen en  

zelfgemaakte smoothies maken/drinken. 

Picknicken in het Amstelpark, 

spelletjes spelen, kijken naar de dieren 

in de kinderboerderij, verdwalen in het 

doolhof en misschien mogen we met 

het treintje mee.  

 

 

Woensdag  

9 mei 

Lekker trimmen op de trimbaan in het 

Amsterdamse Bos, tussen de bomen en 

de frisse natuur. 

Lekker trimmen op de trimbaan in het 

Amsterdamse Bos, tussen de bomen 

en de frisse natuur. 

Donderdag  

10 mei 

GESLOTEN! GESLOTEN! HEMELVAARTSDAG 

 

 

Vrijdag  

11 mei 

 

Discussietafel! Wie heeft er nou gelijk? 

Op deze dag discussiëren de kinderen in 

debatvorm over leuke stellingen rondom 

de actuele sportwereld. 

Daarna buitenspelen.  

Discussietafel! Wie heeft er nou 

gelijk? Op deze dag discussiëren de 

kinderen in debatvorm over leuke 

stellingen rondom de actuele 

sportwereld. 

Daarna buitenspelen. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images.media-allrecipes.com/userphotos/960x960/4469062.jpg&imgrefurl=http://www.eatingwell.com/recipe/257090/unicorn-smoothie/&docid=jUODVUQAHOVX8M&tbnid=t5KRkAk1CxIlJM:&vet=10ahUKEwjeoaq7hZ7aAhXHLVAKHUnRDRUQMwhDKBIwEg..i&w=960&h=960&hl=nl&bih=731&biw=1440&q=smoothie&ved=0ahUKEwjeoaq7hZ7aAhXHLVAKHUnRDRUQMwhDKBIwEg&iact=mrc&uact=8


 

De oudste groep heeft verschillende uitjes als alternatief als het regent: 

         

Museum Pit in Almere      Eye film museum 

 

   

Tunfun      Koken en spelletjes op locatie 

 

 

Bowlen bij Knijn 

 

 


