
AKROS BSO De Roos

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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Synchroonzwemmen op het droge

Zonder zwembad toch een spectaculaire show synchroonzwemmen laten zien? Dat kan! We studeren

op het droge een hele choreografie in en we kunnen niet wachten om het te laten zien!

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

AKROS Sportdag

Vandaag organiseert AKROS voor alle BSO-locaties een sportdag.

Woensdag

Voetbal cupcakes

Stoere voetbal cupcakes! Zo maak je van iedere voetbal wedstrijd een mooi feest.

't Landje

Op 't Landje gaan we hutten bouwen. Ook gaan we spelen in de speeltuinen van het Rembrandtpark.

Donderdag
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Amstelpark Midgetgolf en Speeltuin

Vandaag gaan we naar het Amstelpark. We gaan daar een potje midgetgolf spelen en ook nog lekker

spelen in de speeltuin.

Vrijdag

Nummerbal

Je krijgt een nummer, een tegenstander uit de andere partij heeft hetzelfde nummer. Je weet nog niet

wie, maar....wie van jullie is het snelst en welk team de winnaar?

Olympische medailles van papieren bordjes

Hoeveel medailles zullen de Nederlanders gaan winnen? Bereid je vast voor op een medailleregen en

maak gouden, zilveren en bronzen Olympische medailles.

quiz
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