
AKROS BSO Joop Westerweel

Jww 1 en 2 Klaar voor de start.... AF!!!
Deze voorjaarsvakantie staat in het teken van sport en spel.

Maandag
Naar de Bounce en viervoetballen
Sport kleding mee!

Viervoetbal

Dit gaat echt razendsnel want er zijn niet 2 maar 4 teams in het spel! Scoren maar.

Naar de Bounce

Met de kinderen een dagje uit naar de Bouce om te springen en te stunten.

Neem jouw sportkleding mee!

Dinsdag
Sportdag met Ludios
Sport kleding mee!

Sportdag met Ludios

Een leuke sportdag met de meesters en juffen van Ludios, waarbij de kinderen diverse sporten kunnen

uitoefenen.

Poortjesvoetbal

Dit is net als voetbal, maar probeer de bal te scoren door de benen van jouw tegenstander.
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Woensdag

Zeilbootjes maken van deksels

Van een deksels wat je normaal weg zou gooien kunnen wij een zeilbootje maken dat prima drijft. Heb jij nog

deksels die we kunnen gebruiken?

Met de pond naar Noord

We gaan met het pondje naar Noord waar we gaan kijken naar verschillende schepen op het IJ. Mogen of

kunnen we aan boord???

Donderdag
Sporten in de gymzaal van de Joop Westerweel
Sport kleding mee!

Vlaggenroof

Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te veroveren?

Basketbal

De kinderen gaan eerst de regels doornemen en dan een basketbal wedstrijd houden.

Maak jouw eigen fantasie sportveld met behulp van verf, kwasten en andere

knutselgerei.

De kinderen mogen zich volledig uitleven in hun creativiteit bij het maken van een fantastische sportveld.

Vrijdag
Diverse sportspellen in de gymzaal! Van knotshockey naar levend memory.
Sportkleding mee!
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Tienbal

Lukt het jullie team om de bal 10 keer naar elkaar over te gooien en zo punten te verdienen? Het klinkt

makkelijker dan het is.

Knotshockey

Hockey spelen maar dan op onze eigen manier! We doen het niet met harde hockeysticks maar met rubberen

stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.

Levend memory

Een groep kinderen vormen een levend memory spel. Een tweetal kinderen gaan raden welke kinderen samen

een tweetal vormen. Dit doen zij door de kinderen aan te wijzen waarvan zij denken dat die een tweetal vormen.

De tweetallen hebben een identieke beweging/houding gekozen. Deze laten zij zien wanneer ze worden

aangewezen. Als de beweging en houding met elkaar correspondeert dan is het een match!
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