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WEEK 5   

Buiten speel week 

03 Augustus t/m 07 

Augustus 2020 

 

 

Maandag 03 Augustus  

 In de ochtend gaan de Mini’s naar 

het park voor een lintjesspeurtocht. 

Wie weet de lintjes als eerste te 

vinden? 

In de middag spelen zij ballonnen 

volleybal en ballonnen voetbal. Kan jij 

overspelen zonder de ballon te laten 

knappen? 

 

De Maxi’s beginnen de dag met 

blind volleybal en goalbal. 

Bij goalbal probeer je zittend met een 

blinddoek om de bal uit de goal te 

houden. Dit wordt iets makkelijker 

doordat er een belletje in de bal zit. 

In de middag gaan zij naar het park 

voor vlaggenroof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 04 Augustus  

De Mini’s beginnen de dag met 

allemaal verschillende soorten tik en 

trefspelen. 

In de middag gaan zij naar de 

Meerkamp om daar in de speeltuin te 

spelen. 

 

De Maxi’s gaan in de ochtend naar 

de Meerkamp voor beachvolleybal. 

In de middag hebbben zij een 

limonade pong toernooi. Wie krijgt de 

meeste pingpong ballen in de bakjes 

van de tegenstander? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 05 

Augustus 

De Mini’s en Maxi’s hebben 

vandaag een buitenspeeldag. 

Iedereen mag iets van thuis mee 

nemen voor het buiten spelen zoals 

een step, skateboard, springtouw enz. 

Ook gaan wij bij mooi weer 

verschillende waterspelletjes doen dus 

vergeet je badkleding of droge kleren 

niet! 

Bij slecht weer hebben de maxi’s een 

Bingo en de mini’s verschillende 

kringspelen. 

 

Donderdag 06 

Augustus 

In de ochtend spelen de Mini’s 

slagbal maar let op niet op de manier 

die iedereen kent! De honken zijn 

veranderd in badjes met water! 

In de middag spelen de mini’s het 

dobbelspel. 

De Maxi’s beginnen de dag met het 

dobbelspel. 

Zij gaan in de middag glibberen en 

glijden tijdens het waterslagbal. 

Bij slecht weer veranderen de Mini’s in 

Bob de Bouwer tijdens het hutten 

bouwen. De Maxi’s gaan de mega 

Boon Quiz doen.  

 

 

 

Vrijdag 07 Augustus 

De Mini’s gaan samenwerken en 

snelheid allemaal laten zien in 

verschillende estafettes. 

In de middag brengen we 

verschillende spelletjes tot leven tijdens 

de levende spelen. 

De Maxi’s beginnen de dag met het 

spelen van verschillende levende 

spellen. 

In de middag gaan we kijken wie het 

snelst is tijdens verschillende estafettes. 

 

 

 

 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. 

 Woensdag: Neem een 

speelgoed van thuis mee voor 

het buitenspelen. Vergeet je 

zwemkleding niet en handdoek 

niet! 



 Donderdag: Vergeet je 

zwemkleding en handdoek niet! 


