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'Time flies when you're having fun', zeker op de BSO tijdens de zomervakantie! We zitten alweer in de laatste week...

 

 Hoe zag de maand augustus er uit?
Week 31

Week 32

Week 33

Week 34

          Op reis! Wat neem je eigenlijk allemaal mee in je koffer? En mag zomaar
          elke koffer en alles mee in het vliegtuig? We hebben spellen gespeeld 
          uit verschillende landen, zoals het Zweedse kubb en boogschieten zoals 
          indianen. Verder heeft Lloyd ons met een workshop geleerd hoe we de
          lekkerste mocktails kunnen maken! 

          Deze week gingen we kamperen! De kids hebben samen tentjes opgezet
          en we hebben geleerd wat er allemaal mee naar de camping gaat. 
          Tent? Check! Haringen?! Check! Lekker veel spelen? Dubbel check!! We
           hebben gezien wie de badmintonkampioen van de BSO is en we hebben
           de 18 holes van midgetgolf Schaijk overwonnen.

         In week 33 hebben we het bos ontdekt! Lekker rondrennen
         en veel spelletjes doen. Daarnaast zijn we gaan kijken wie
         er vroeger in het bos leefden, bij het Oertijd museum... 
         Zagen we daar nou spannende dino's?!          

          Erg prettig, week 34! 
          We zijn lekker naar Hullies in Uden geweest, hebben de bowlingbaan op 
          zijn kop gezet en hebben meegedaan aan 'Oss on the Beach' van het 
          Sport Expertise Team! Verder was alles paraat gemaakt om met zijn 
          allen te kijken wie het verst kwam op de buikschuifbaan!

       
        



Het nieuwe schooljaar is weer in aantocht, met de daarbij behorende
studiedagen! Op maandag 19 september staat de eerste studiedag
voor de Emmaus gepland. Aanmeldingen voor deze studiedag
ontvangen wij graag vóór vrijdag 9 september via een mail naar
planning@devoetbalbso.nl. Alvast bedankt!
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Wat brengt de maand september? 

Voor de oplettende ouder(s); 

Rarara... Het is groen 
en het zingt

Slalalalala!!

Week 35        

Week 36 - Bewegen op muziek

Week 37 - Klimmen

Week 38 - Mikken/slaan

        Deze week hebben we nog een weekje vakantie! Veel van jullie 
        genieten van een weekje Mini Heesch. Wij gaan nog spelen bij
        Ballorig en wat we vrijdag gaan doen is nog een verrassing... ;)

         Hoe soepel zijn onze heupen? We gaan hoelahoepen! Eens kijken     
         hoe vaak we de hoepel rond kunnen laten gaan. Ook gaan we
         kijken wie het lekkerste ijsje kan knutselen. 

         Nu we onze heupen soepel hebben gemaakt met het hoelahoepen, 
         gaan we ook onze acrobatische skills testen! Deze week gaan we 
         acrogymmen. Lukt het om een piramide te maken met zijn allen?

         Hebben we in de vakantie goed geoefend met minigolf? Deze
         week gaan we kijken of jullie het nog kunnen! Naast het mikken 
         en slaan gaan we lekkere cupcakes bakken! 
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