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Superhelden en schurken week 1: Superhelden
looks
Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van ons nieuwe thema: superhelden en schurken. Er valt

ontzettend veel te doen rondom dit thema. Deze week beginnen we met de

looks want het is natuurlijk erg belangrijk hoe een superheld of schurk eruit ziet.

Zien de helden er stoer genoeg uit? En wat zijn de looks van de schurken? Zelfs

ons eten heeft alles met superhelden en schurken te maken!

Kom je ook een kijkje nemen tijdens onze looks-week?

Groetjes van het BSO team

Maandag 6 juli

Levend Cluedo

Ken je het bordspel cluedo? In plaats van het bordspel, spelen wij levend cluedo. Er is een roof gepleegd en wij

proberen erachter te komen wie het gedaan heeft, waar het gebeurd is en waarmee er ingebroken is. Help jij

mee?

Tattoo sleeve

Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol neptattoos! Supercool om te maken! En het staat natuurlijk

erg stoer als schurk of held!
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Vier-vakken stuiterbal

Vier ballen, vier vakken en maximaal drie keer stuiteren in jouw vak. Welk team houdt dit het langst vol?

Drijfbal

Kun jij goed mikken? Twee teams strijden om de strandbal aan de overkant te krijgen.

Dinsdag 7 juli

Wall of Fame

Voel je een echte superheld, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op de muur

van de BSO.

De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Kun jij als superheld je redden uit deze ''hete'' situatie?

Speuren naar sporen

We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren

tegenkomen. Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Pingpong schietspel

Dit is super leuk! Op een hele gemakkelijke manier maken we met een bekertje en een ballon een spelletje

waarbij je een pingpongballetje weg kunt schieten. Wie schiet het verst? Of, wie lukt het om het balletje te

vangen?

Woensdag 8 juli

Maskermania

Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! En niet zomaar een masker: een superhelden-masker!
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LEGO Bingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan

moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Badminton

Badminton is een olympische sport die wordt gespeeld met een racket en een shuttle. Badminton wordt

officieel in een zaal gespeeld, zodat je geen last hebt van wind maar bij mooi weer kan het ook buiten gespeeld

worden.

Commando spel

Krijtjes vier vakken

Donderdag 9 juli

Gouden armbanden

Met deze stoere armbanden is onze look als superheld helemaal compleet! Hiervoor hebben we nog wel wc-

rolletjes nodig, heb je die thuis nog over? We versieren de rolletjes, trekken een stoer gezicht en zijn een

superheld!

Superhelden setspel

Wie vind zo snel mogelijk de superhelden? De kaartjes liggen allemaal door elkaar en we doen een wedstrijd

wie de meeste superhelden bij elkaar weet te zoeken.

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.

Vrijdag 10 juli
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Selfie challenge

Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer MOET je ze maken want je doet mee aan een coole

selfie challenge! Welke groep lukt het om als eerste of als beste de selfies te maken?

Treffende trefbalspellen

Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Hierbij is behendigheid heel handig, oefen het zelf!

Foto scavenger hunt: natuur

Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht! Hierdoor ontdekken we de natuur op een hele

bijzondere én leuke manier. We gaan namelijk op zoek naar de foto's die een ander uit de groep gemaakt heeft!

Spannend...
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