
AKROS BSO Coco

Tour de talent: Week 2 Sport
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

Flessenvoetbal

Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het

einde?
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Appelcroissants

Croissants zijn best wel vettig dus het is goed dat je erbij sport. Dat zit wel goed deze week. We kunnen

ze vullen met iets zoets of juist iets hartigs maar we kunnen ze ook helemaal naturel houden. Net wat jij

zelf lekker vindt!

Frisbeebal

Frisbeebal! Dat klinkt interessant! Doe je mee? Dit spel lijkt qua regels op voetbal, maar nu speel je met

een frisbee i.p.v. een voetbal en er is geen keeper.

Dinsdag

Olympische spelen

Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed voor, maak het waar en win die

gouden medaille!

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.

Het Olympisch roeiteam

We eten een compleet Olympisch roeiteam op. Klinkt wat onwaarschijnlijk misschien maar echt, dit is

zo'n lekker en makkelijk hapje! Je krijgt hierdoor genoeg energie om zelf een Olympische prestatie neer

te zetten.

Donderdag

Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!
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Wuppies

Vroeger maakten we vele wuppies in allerlei kleuren. 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?

Weerballen

Door sneeuw, regen, zon en wind. We gaan naar buiten, waar dit balspel begint.

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!

 

AKROS BSO Coco

Tour de talent: Week 2 Sport

22 juli t/m 26 juli


