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Maandag 06 juli  

Deze week hebben de Mini’s en 

Maxi’s de BOON Olympics.  

De  beginnen de dag met springen, 

rennen en sprinten tijdens atletiek.  

In de middag hebben de Mini’s 

verschillende ballon sporten. 

Bij slecht weer gaan we in de ochtend 

turnen en judo doen en in de middag 

ballon volleybal. 

De Maxi’s hebben in de ochtend 

verschillende balsporten en in de 

middag atletiek. 

Bij slecht weer hebben de Maxi’s in de 

ochtend tafelvoetbal en tafeltennis en 

in de middag judo en turnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 07 juli  

Vandaag hebben de Mini’s in de 

ochtend minute to win games. Wie lukt 

het om de opdracht binnen 1 minuut 

uit te voeren? 

In de middag spelen we spons, water, 

vuur. 

De Maxi’s beginnen de dag met een 

golf en trefbal toernooi. 

In de middag gaan de maxi’s de 

minute to win it games doen. Wie wint 

de meeste spellen van 1 minuut? 

 

 Woensdag 08 juli 

De dag bestaat vandaag uit rennen, 

teamwork en lekker bewegen op 

muziek! 

De Mini’s en Maxi’s zullen vandaag 

verschillende estafettes doen. Er wordt 

ook een dance battle gehouden wie 

heeft laat de leukste, mooiste, 

grappigste dans zien?  

 

 

 



 

Donderdag 09 juli 

De Mini’s beginnen vandaag met 

vlaggenroof. Welk team weet het 

eerste de vlag van het andere team te 

pakken? 

In de middag gaan we rennen, 

steppen en springen tijdens de triatlon 

in het park.  

De Maxi’s gaan als eerste naar het 

park voor levend stratego, welk team 

weet als eerste de vlag te 

bemachtigen? 

In de middag hebben de Maxi’s een 

limonde pong toernooi. Aan het einde 

van dit toernooi is voor de winnaars 

een prijsuitreiking! 

 

Bij slecht weer staat er knutselen op 

het programma voor de activiteiten 

die niet binnen kunnen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 juli 

Vandaag is het buitenspeeldag! Je 

mag zelf iets mee nemen van thuis bijv. 

je step, skeelers, springtouw enz. 

In de ochtend gaan de Mini’s 

spetteren met water! Er worden 

verschillende watergames gedaan. 

In de middag kunnen de kinderen 

spelen met het speelgoed dat zij van 

thuis hebben meegenomen. 

De Maxi’s mogen in de ochtend met 

hun eigen speelgoed van thuis spelen 

en hebben een middag vol 

watergames! 

 

 

Denk deze week aan: 

 Neem elke BSO dag je 

zwemkleding of een setje droge 

kleding mee. Als het erg warm is 

zoeken wij verkoeling met 

waterspetters.  

 Maandag: Neem je sportkleding 

en schoenen mee. 

 Vrijdag: Neem eigen speelgoed 

van thuis mee, denk hierbij aan 

skeelers, step, springtouw enz. 

Vergeet ook je zwemkleding en 

handdoek niet! 

 


