
Beste vrienden, 
  
Bij het begin van het schooljaar 2019/2020 zijn er een aantal veranderingen bij BSO BOON doorge-
voerd die te maken hebben met het verbeterde bewegingsbeleid. 
  
Waar BSO BOON in het verleden redelijk vrijblijvend omging met het laten bewegen van de kinderen, 
vonden wij het bij onze unieke formule passen om nu meer structuur aan te brengen uitgaande van 
het dagritme. 
Wij vinden het belangrijk om u, de ouders en verzorgers, op  de hoogte te brengen van de sporten en 
activiteiten waarmee wij uw kinderen dagelijks confronteren. 
  
Hierbij ontvangt u ons derde BOON BEWEGINGSPROGRAMMA met daarin de dagritmes voor de pe-
riode vanaf de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie. 
  
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de kinderen de juiste kleding en schoeisel aan hebben om 
actief aan onze sportprogramma’s te kunnen deelnemen. De luizenzak heeft voldoende ruimte 

om er een extra set kleding (gymschoenen of verschoning bij een ongelukje) in te bewaren 
zodat uw kind altijd mee kan doen. 
  
In navolging van het aan u indertijd overhandigde vakantieprogramma hebben wij het voornemen u 
iedere keer – voor een afgepaste periode – de dagritmes en het bewegingsbeleid/-programma be-
schikbaar te stellen zodat u steeds op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen BSO BOON. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
BSO BOON 
Rachel Pieterse en Stanley de Vries 
Vestigingsmanagers

BOON  Bewegingsprogramma 
6 januari t/m 14 februari 2020



Dagritme

Maandag, dinsdag, donderdag  

Mini’s 
14.15-15.30 uur: De kinderen worden van school gehaald. 

Bij binnenkomst wordt er binnen vrij gespeeld tot aan het eerste 
groepsmoment. 

16.00-16.30 uur: eerste groepsmoment. 
16.30-17.00 uur: sport en spel deel 1 
17.00-17.30 uur: tweede groepsmoment 
17.30-18.00 uur: sport en spel deel 2 
18.00-18.30 uur: De kinderen worden opgevangen in het rode lokaal en mogen daar 

vrij spelen. 
 
Maxi’s 
14.15-15.30 uur: De kinderen worden van school gehaald. 

Bij binnenkomst wordt er binnen vrij gespeeld tot aan het eerste 
groepsmoment. 

16.00-16.30 uur: eerste groepsmoment. 
16.30-17.10 uur: sport en spel deel 1  
17.10-17.30 uur: tweede groepsmoment 
17.30-18.00 uur: sport en spel deel 2  
18.00-18.30 uur: De kinderen worden opgevangen in het rode lokaal en mogen daar 

vrij spelen. 
 
Woensdag en vrijdag  

Mini’s & Maxi’s 
12.00-13.00 uur: De kinderen worden van school gehaald. 

Bij binnenkomst wordt er binnen vrij gespeeld tot aan het eerste 
groepsmoment. 

13.00-13.30 uur: eerste groepsmoment. 
14.00-15.00 uur: sport en spel deel 1 
15.00-16.00 uur: vrij spelen 
16.00-16.30 uur: tweede groepsmoment 
16.30-17.30 uur: sport en spel deel 2 
17.30-18.00 uur: derde groepsmoment. 
18.00-18.30 uur: De kinderen worden opgevangen in het rode lokaal en mogen daar 

vrij spelen. 
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Week 2 | 6-10 januari 2020 

Maandag 6 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

gymzaal  
De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

gymzaal  
De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

 
 

Dinsdag 7 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

gymzaal  
escapade: maxi’s 1 en 2 
meerkamp: maxi’s 1 en 2  
De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

Gymzaal 
Escapade: maxi’s 1 en 2  
Meerkamp: maxi’s 1 en 2  
De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Woensdag 8 januari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 
 

Donderdag 9 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

gymzaal  
Escapade: maxi’s 2 en 3 
Meerkamp: maxi’s 1 en 2  
De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

Gymzaal 
Escapade: maxi’s 2 en 3 
Meerkamp: maxi’s 1 en 2 De 
kinderen mogen zelf een acti-
viteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen wor-
den gedaan. 
 

Vrijdag 10 januari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan.
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Maandag 13 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Samenwerking De mini’s gaan 
vandaag verschillende samen-
werkingsspellen doen. In het 
eerste sport gedeelte gaan we 
tweelingen voetbal doen. 
Hierbij zitten de kinderen in 2 
tallen aan elkaar vast en moe-
ten ze zo voetballen. 

Sport en spel deel 2  
Samenwerking In het tweede 
sport gedeelte gaan we ver-
schillende estafettes doen 
waarbij je goed moet samen-
werken. 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
gymzaal 
Escapade: de maxi’s 2 en 3  
Meerkamp: maxi’s 1 en 2  
Hier gaan zij bunkertrefbal 
spelen. Er zijn 2 teams, deze 
teams maken allebei een bun-
ker om achter te kunnen 
schuilen tijdens het trefballen. 
verstoppertje 
Escapade: Maxi’s 1 
Gaan vandaag verstoppertje 
in het donker door het ge-
bouw doen. 

 
 
 

Dinsdag 14 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Gymzaal de mini’s gaan van-
daag turnen in de gymzaal, 
denk hierbij aan ringzwaaien, 
koprollen en spreidsprongen.  

Sport en spel deel 2  
Gymzaal de mini’s gaan van-
daag turnen in de gymzaal, 
denk hierbij aan ringzwaaien, 
koprollen en spreidsprongen.  
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Boon battle De maxi’s mogen 
elkaar vandaag uit gaan 
dagen bij verschillende spel-
len. Denk hierbij aan touw-
trekken, tafeltennis, penalty 
schieten, poolen en nog veel 
meer. 

Sport en spel deel 2  
Boon battle In het tweede 
sport gedeelte gaan we verder 
met de battle, daag nieuwe 
mensen uit en kijk of je daar 
ook van kan winnen. 
 

Woensdag 15 januari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
tikspelen We gaan vandaag verschillende tikspelen doen. De 
kinderen mogen ook zelf mee beslissen welke spellen ze doen. 

Sport en spel deel 2  
Knutselen Knippen, plakken en kleuren. We halen alles uit de 
kast om de mooiste creaties te maken. 

Donderdag 16 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kringspelen De mini’s gaan 
verschillende kringspelen 
doen zoals, zakdoekje leggen, 
politie spel en dirigenten.  

Sport en spel deel 2  
10 tellen in de rimboe Bij dit 
spel is 1 iemand de tellen die 
begint van 10 naar 0 te tellen. 
In deze tijd gaan de andere 
kinderen zich verstoppen. Als 
de teller niemand meer vind 
gaat hij van 9 naar 0 tellen en 
moet iedereen een ander 
plekje zoeken. Zo gaat het 
door tot iedereen gevonden 
is. 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
gymzaal  
Escapade: maxi’s 1 en 2 
Meerkamp: maxi’s 1 en 2 
De Maxi’s gaan turnen in de 
gymzaal. Denk hierbij aan 
Ringzwaaien, radslagen over 
de kast en handstanden. 
Estafette 
Escapade: maxi’s 3 

De maxi’s die op boon blijven 
gaan verschillende estafettes 
doen. 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 17 januari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
pionnenroof Er zijn 2 teams tegenover elkaar. Het ene team 
heeft geen pionnen en gaat deze proberen weg te roven bij het 
andere team. 
Muis, olifant, tijger Er zijn 2 teams. Iedereen heeft een kaartje 
met daarop een muis, olifant of tijger. Ze gaan elkaar tikken en 
als je wint van de ander mag je zijn/haar kaartje hebben. Het 
team met de meeste kaartjes aan het einde wint. 
Sport en spel deel 2  
Steen, papier, schaar Dit is een estafette waarbij je met iedereen 
die je tegen komt steen, papier, schaar doet. Haal je het einde 
door alles te winnen? Dan heb je een punt voor je team.

Week 3 | 13 - 17 januari 2020 
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Week 4 | 12 - 24 januari 2020 

Maandag 20 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Hindernis slagbal In de vorige 
periode hebben de mini’s ge-
oefend met slagbal. Vandaag 
gaan we het iets moeilijker 
maken, want tussen de hon-
ken door staan allemaal hin-
dernissen! 

Sport en spel deel 2  
Paaltjes voetbal De kinderen 
hebben allemaal een eigen 
paaltje. Dit paaltje moet je 
verdedigen en je moet probe-
ren de paaltjes van de andere 
kinderen om te schieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
gymzaal 
Escapade: de maxi’s 1 en 2  
Meerkamp: maxi’s 1 en 2 
Groot rond om de tafel  
Er wordt een “tafel” gemaakt. 
De banken vormen het net en 
de pionnen de uitlijnen. Dit 
wordt gespeeld met een grote 
bal. Wie blijft het langst in het 
veld staan? 
Iemand is hem, niemand is 
hem 
Probeer zoveel mogelijk kin-
deren af te gooien, maar let 
op dat je zelf niet af gegooid 
wordt! 
Escapade: maxi’s 3  
Dobbelspel 
Er worden hier verschillende 
spellen tegen elkaar gespeeld. 
Het aantal ogen op de dob-
belsteen geeft aan hoeveel 
kinderen er tegen elkaar gaan 
spelen. 
 

Dinsdag 21 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Mini bootcamp We gaan van-
daag de spieren trainen! 
De kinderen gaan allemaal oe-
feningen doen zoals buikspie-
ren, opdrukken, springen en 
nog meer. 

Sport en spel deel 2  
Steen, papier, schaar Er zijn 2 
teams tegenover elkaar met 
pionnen ertussen. De kinde-
ren moeten de pionnen vol-
gen en 1 voor 1 naar elkaar 
toe rennen. Als je elkaar te-
genkomt doe je steen, papier, 
schaar. De winnaar mag door 
rennen en degene die verliest 
gaan weer achteraan de rij 
staan. 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
Gymzaal  
Escapade: maxi’s 2 en 3 
Meerkamp: Maxi’s 1 en 2 
Mattenvoetbal 
De kinderen gaan in teams 
van 2 bij een matje staan. Je 
probeert bij een ander team 
te scoren op het matje. 
Escapade: Maxi’s 1 
Vlaggenroof  
Er zijn 2 teams die allebei een 
vlag verstoppen. Wie weet het 
eerste de vlag van het andere 
team te vinden?  

 

 

 

 

Woensdag 22 januari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
voetgolf Bij voetgolf moet je de bal zo snel mogelijk in de hole 
zien te schieten. Wie heeft het minste schoten nodig? 
Levend stratego De kinderen krijgen allemaal kaartjes waarmee 
ze elkaar kunnen verslaan. Let dus goed op wie je tikt! 

Sport en spel deel 2  
Verstoppertje in het donker Het gebouw wordt helemaal donker 
gemaakt. Hier kunnen de kinderen zich gaan verstoppen. 
 

Donderdag 23 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Gymzaal De mini’s gaan van-
daag iemand is hem, niemand 
is hem spelen in de gymzaal. 
In het veld staan allemaal ob-
stakels waar ze achter kunnen 
schuilen. 

Sport en spel deel 2  
Gymzaal De mini’s gaan van-
daag iemand is hem, niemand 
is hem spelen in de gymzaal. 
In het veld staan allemaal ob-
stakels waar ze achter kunnen 
schuilen. 
 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1  
10 bal Je moet met je team 
eerst 10 keer de bal over-
gooien voor je mag scoren. 
Wordt de bal onderschept 
door de tegenpartij, dan begin 
je weer opnieuw met tellen. 
Blokken estafette De kinderen 
gaan één voor één een blok 
neerleggen tot de toren die in 
het midden staat is nagebouwd. 
Het team dat het snelste te 
toren weet na te maken wint. 

Sport en spel deel 2 
Chaosbal Welke bal gaat het 
worden? Er worden steeds ver-
schillende formaten ballen het 
veld in gegooid. Met deze bal-
len wordt er voetbal gespeeld. 
 

Vrijdag 24 januari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
kleurenspel Als je een kleurt hoort moet je daar zo snel mogelijk 
heen rennen. Ben je te laat dan ben je af. Degene die het eerst 
bij alle kleuren is wint het spel. 
Landje veroveren Iedereen kiest een land die hij/zij wilt zijn. Je 
moet proberen elkaars land in te pikken. Wie heeft aan het eind 
de meeste landen veroverd?  

Sport en spel deel 2  
Foto speurtocht De kinderen moeten aan de hand van een foto 
hun vragen zien te vinden.
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Maandag 27 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek 

Flipperkast: De kinderen staan 
in een kring met hun voeten 
tegen elkaar aan. Met je han-
den probeer je de bal door het 
poortje van iemand anders te 
rollen. 
Spons, water, vuur: Bij dit tik 
spel moet je goed opletten 
wie je tikt. Degene met het 
hoogste kaartje wint.  
Iemand is hem, niemand is 
hem: Probeer zoveel mogelijk 
kinderen af te gooien, maar let 
op dat je zelf niet af gegooid 
wordt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek 

Kingen: Bij kingen heb je 4 
vakken. Probeer bij iemand 
anders in het vak te stuiteren. 
Is er gescoord? Dan gaat die-
gene eruit en schuift iedereen 
een plaatsje op. 
Levend boter, kaas en eieren: 
Dit is een estafette vorm. Welk 
team weet als eerste 3 op een 
rij te krijgen? 
Steen, papier, schaar: Bij dit 
spel draait het vooral om 
geluk. Win je, dan mag je 
doorrennen. Het team dat de 
meeste punten binnen haalt 
wint. 
Paaltjes voetbal: probeer de 
paaltjes van andere kinderen 
om te schieten, vergeet hierbij 
niet je eigen paaltje te ver-
dedigen! 
Pionnenroof: probeer de pion-
nen van het andere team weg 
te roven. Wie dit het snelste 
doen wint. 

 

Dinsdag 28 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek 

Lummelen: De kinderen staan 
in een kring. Eén iemand staat 
in het midden die is de lum-
mel en probeert de bal uit de 
lucht te vissen. 
Blokken estafette: Het groepje 
dat als eerste de blokkentoren 
na heeft gemaakt wint. 
Lijnenspel: Er zijn verschil-
lende lijnen op het veld. Ben 
je als laatste bij de juiste lijn 
dan ben je af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek 

Shuttle run test: Je rent heen 
en weer. Zorg ervoor dat je 
elke keer aan de overkant 
bent voordat de pieptoon 
gaat. 
Bootcamp: Je gaat allemaal 
oefeningen doen om je spier-
kracht te verbeteren. Elke oe-
fening doe je in een bepaalde 
tijd zo vaak mogelijk. 
Zesstafette: Elk nummer op de 
dobbelsteen staat voor een 
opdracht. Welk team weet als 
eerste alle opdrachten uit te 
voeren? 
Jagerbal: De jager gaat probe-
ren andere kinderen af te 
gooien met de bal. Hij mag 
dribbelen met de bal maar 
niet lopen. Ben je ook af? Dan 
wordt je ook jager en ga je 
helpen andere af gooien. 
 

Woensdag 29 januari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
circuitweek 

stoelendans: Als de mziek stopt ga je zo snel mogelijk op een 
stoel zitten. Heb je geen stoel dan ben je af. 
Stopdans: Zodra de muziek stopt moet je zo snel mogelijk stil 
staan. 

Sport en spel deel 2  
circuitweek 

fopbal: Iedereen staat in een kring. Eén iemand staat in het mid-
den met de bal en die gaat de kinderen proberen te foppen. 
Doorgeef tikkertje: Een voorwerp moet doorgegeven worden in 
het veld. Alleen degene met het voorwerp in zijn/haar hand 
mag getikt worden. 

Week 5 | 27 - 31 januari 2020 
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Vrijdag 31 januari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
Circuitweek 

tikspelen: Er worden verschillende soorten tikspelen gedaan. 
Pionnen trefbal: In beide velden staan pionnen. Weet je deze al-
lemaal om te gooien? Dan heeft jouw team gewonnen. 

Sport en spel deel 2  
Circuitweek 

Knutselen: De kinderen gaan een mooie winter knutsel maken.

Donderdag 30 januari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek 

Dobbelspel: Bij dit spel wor-
den allemaal verschillende 
spellen gespeeld. Het aantal 
ogen op de dobbelsteen be-
paald hoeveel kinderen het 
tegen elkaar gaan spelen. 
Vlaggenroof: Je moet de vlag 
van het andere team zien te 
vinden. Heb je deze gevon-
den, dan moet je hem zo snel 
mogelijk naar je eigen helft 
krijgen. 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 en 2 
(In het 2de sport gedeelte ga je 
verder waar je na het 1ste deel 
gebleven was.) 
Circuitweek  
Hindernisslagbal: Tussen de 
honken door kom je hinder-
nissen tegen die je moet 
nemen voor je verder rent. 
Trefbal: Trefbal met schijndo-
der. Als je af bent ga je achter 
het veld van het andere team 
staan. Gooi je daar iemand af 
dan mag jij je eigen veld weer 
in. 
Tweelingen voetbal: Je zit 
door middel van een lintje aan 
iemand anders vast. Zo pro-
beer je bij de tegenstanders te 
scoren. 
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Maandag 3 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

Knotshockey & voetbal 
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 

Sport en spel deel 2  
Toernooiweek  

Knotshockey & voetbal 
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 
 
 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

Tafeltennis & Hockey 
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wed-
strijdvorm gedaan. De 
kinderen mogen zelf kiezen 
welke sport ze doen. 
Het winnende team komt met 
een teamfoto op de wall of 
fame te hangen.  

Sport en spel deel 2  
Toernooiweek  

Tafeltennis & Hockey 
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wed-
strijdvorm gedaan. De 
kinderen mogen zelf kiezen 
welke sport ze doen. 
Het winnende team komt met 
een teamfoto op de wall of 
fame te hangen.  
 

Dinsdag 4 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

Flag football & 10 bal  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 

Sport en spel deel 2  
Toernooiweek  

Flag football & 10 bal  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

basketbal & voetbal  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wedstrijd-
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. Het winnende team 
komt met een teamfoto op de 
wall of fame te hangen.  

Sport en spel deel 2 
Toernooiweek  

Basketbal & voetbal  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wedstrijd-
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. Het winnende team 
komt met een teamfoto op de 
wall of fame te hangen.  

 

Woensdag 5 februari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 en 2 
Toernooiweek  

Turnen & slagbal In deze week worden verschillende sporten in 
een partij vorm gedaan. De kinderen mogen zelf kiezen welke 
sport ze doen. 
 

Donderdag 6 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

Golf & vlaggenroof  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 

Sport en spel deel 2  
Toernooiweek  

Golf & vlaggenroof  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een partij 
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. 
 
 
 
 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Toernooiweek  

Voethonk & flag football  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wedstrijd-
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. Het winnende team 
komt met een teamfoto op de 
wall of fame te hangen.  

Sport en spel deel 2  
Toernooiweek  

Voethonk & flag foorball  
In deze week worden verschil-
lende sporten in een wedstrijd-
vorm gedaan. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke sport 
ze doen. Het winnende team 
komt met een teamfoto op de 
wall of fame te hangen.  
 

Vrijdag 7 februari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 en 2 
Toernooiweek 

Trefbal & Hockey In deze week worden verschillende sporten in 
een partij vorm gedaan. De kinderen mogen zelf kiezen welke 
sport ze doen. 

Week 6 | 3 - 7 februari 2020 
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Week 7 | 10 - 14 februari 2020 

Maandag 10 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

 

Dinsdag 11 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 
 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 

woensdag 12 februari 
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 
 

 

 

Donderdag 13 februari 

Mini’s  
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Maxi’s 
Sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen. De activitei-
ten met de meeste stemmen 
worden gedaan. 
 

Vrijdag 14 februari  
(gezamenlijke opvang bij de Escapade) 

Mini’s & Maxi’s 
sport en spel deel 1 
Kidskeuzeweek 

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 

Sport en spel deel 2  
Kidskeuzeweek  

De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen. De activiteiten 
met de meeste stemmen worden gedaan. 
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BSO BOON, Escapade 9, 1183 NM Amstelveen, Telefoon: 020 - 4721300/4721301,  
e-mail: info@bsoboon.nl • website:www.bsoboon.nl • KvK: 33098423.1  

LRK nr. BSO BOON Escapade: 163500320, BSO BOON bij de Meerkamp: 215846679 
 

B S O  B O O N  i s  e e n  o n d e r d e e l  v a n  S p o r t o n d e r s t e u n i n g  N e d e r l a n d  B . V .

Bewegen begint  
    bij BOON


