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Het Speelhuis

Hallo jongens en meisjes,

De zomervakan�e is weer begonnen en we hebben voor jullie ook dit keer een leuk
programma samengesteld.

Het thema is de Olympische spelen in Japan!

Knutsels, sport, spel en meer, zijn de ac�viteiten die we voor jullie hebben bedacht, waar je
aan mee kunt en mag doen.

Wil je toch iets anders doen kan dat natuurlijk ook!

Fijne vakan�e en veel plezier bij de BSO!

Groetjes de BSO leidsters/leiders

Olympische medailles van deeg
Ga jij ook voor een gouden plak? De eerste plaats bij de Olympische
Spelen wordt beloond met een prach�ge gouden medaille. Wij maken
onze eigen medailles.

Gelukskatje
Het gelukskatje kan voor klanten zorgen maar ook voor geluk en
rijkdom. Waar zal jouw gelukskatje voor zorgen?

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

Koma ornament
Een ornament is een soort hanger die in Japan vaak wordt gebruikt als
versiering. Je kunt ze in alle kleuren van de regenboog maken. Maak ze
zelf!

Energieke estafettes
Estafe�e kun je in heel veel vormen spelen! Zo heb je rups estafe�e,
stuurman estafe�e of zelfs hurkbal estafe�e. Wat wil jij spelen?

Smikkelen van sushi
Heb jij al�jd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen
maken dan wat je al�jd eet? Kom dan met ons sushi maken!
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Olympische fakkel
De fakkel wordt dat aangestoken door het vuur in Athene en via een
estafe�eloop wordt de fakkel naar het land gebracht waar de spelen
gehouden worden. Wij maken een papieren versie.

Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je
het las�g met al die cijfers. Maar het kan ook met kleuren.

Sportbingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de voetbal of de medaille? Roep
BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win
je wel een leuk prijsje?

Maak je judoka
Strijkkralen kennen we allemaal wel. We gaan deze keer de slag met het
maken van judoka’s. Dat is pas stoer!

Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om
hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen als er jongens in het huis
wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!

 


