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Welkom terug
Aankomende maand starten wij met (kennismaak) spelletjes. Terugkomen bij
de BSO na een welverdiende vakantie is natuurlijk wel even wennen. Daarom
staat plezier en kennismaken met elkaar deze periode op 1.

Week 5 t/m 8 september

HOEPELSPEL

De hoepels liggen verspreid over de ruimte. De kinderen lopen vrij rond.
Zolang de sportbegeleider in de handen klapt (of zolang er muziek is),
blijven de kinderen rondlopen. Op het moment dat hij stopt met klappen,
moeten de sporters zo snel mogelijk in een hoepel gaan staan. Er wordt
telkens één hoepel weggehaald. De kinderen moeten met zijn allen proberen
om in de overblijvende hoepels te staan. Op het einde zouden alle kinderen
in één hoepel moeten staan.

HOEPEL DOORGEVEN

De kinderen staan in een cirkel en geven elkaar handen. Tussen twee
kinderen wordt een hoepel rond de armen gehangen. Het is de bedoeling dat
de hele groep doorheen de hoepel geraakt. Uiteraard moet dat zo snel
mogelijk gebeuren. Welke ploeg kan het snelste de hoepel doorgeven?

OP 1 LIJN GAAN STAAN ALS GROEP, ZONDER TE PRATEN

De kinderen gaan allemaal op een rij staan. Geef ze de opdracht om zichzelf
te rangschikken op geboortedatum, huisnummer, voornaam, achternaam. ze
mogen niet praten!

week 12 t/m 15 september
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WIE IS HET EERSTE AAN DE OVERKANT?

Echter, mogen de kinderen alleen met behulp van de voorwerpen stappen
vooruit maken. Ze moeten dus door bijvoorbeeld de hoepel naar voren te
gooien, daar in te gaan staan, met het hele team vooruit zien te komen.
Maar let op! Alle voorwerpen moeten ook aan de overkant komen.

 PIRAMIDE BOUWEN

Welke groep kan de mooiste menselijke piramide maken.

BALLONNEN VERVOEREN

Laat kinderen met de buiken naar elkaar toe starten en laat ze tussen de
buiken een bal ‘vasthouden’ Als de bal goed zit, mogen ze de bal niet meer
met hun handen aanraken. Lukt het de kinderen om de bal/ballon van de
ene naar de andere kant te verplaatsen zonder deze valt?

week 19 t/m 22 september

BLIND LOPEN

Vertrouw jij je maatje?

FIGUREN LEGGEN

Het groepje dat als eerste de letter duidelijk heeft uitgebeeld krijgt een punt
of een applaus.

KNUFFEL TIKKERTJE

Wanneer je af bent mag je pas weer mee doen wanneer iemand jou een
knuffel geeft.
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week 26 t/m 29 september
EINDSPEL: ALLESBAL

De spelleider(docent) roept een getal. Dit aantal spelers rent van de bank
naar de muur bij het andere doel. Intussen gooit de spelleider een bal in het
midden van de zaal. Als beide groepen de muur hebben aangetikt en zich
weer omdraaien zien ze welk spel er gespeeld gaat word. Welk team als
eerste scoort krijgt een punt.

 


