Sport-BSO programma februari 2018

Week 6 (5 t/m 9 februari)
Mystery cat en Vlaggenroof
Vooraf warming up, uitleg en oefening. We spelen deze week tikspelletjes met veel variatie. Bij ‘Mystery cat’
gaat het erom dat de ‘kat’ (of meerdere ‘katten’) de ‘muizen’ tikken. De spelers krijgen allemaal een lintje
welke zo bevestigd wordt dat de lintjes door de ‘kat’ (de tikker) kan worden afgepakt. Als je lintje is afgepakt
ben je af. Vooraf weten de ‘muizen’ niet wie de ‘kat(ten)’ zijn. Daarna spelen we vlaggenroof. Twee
gelijkwaardige teams moeten hun vlag verdedigen die aan de rand van het speelveld duidelijk voor iedereen
staat opgesteld. Slechts 2 spelers van ieder team mogen hun vlag verdedigen. Het speelveld bevat een
middenlijn. Op eigen helft mogen de spelers niet getikt worden. Wie getikt wordt is af. Zo wordt het speelveld
ruimer en komt er ook een winnaar. Met beide spellen kan er veel gevarieerd worden. Doelstelling is spelplezier
en sportiviteit. Benodigdheden : lintjes, fluit, pionnen, vlaggen, hesjes
Week 7 (12 t/m 16 februari)
Handbal met variatie
Vooraf warming up, oefening en uitleg. We spelen handbal met slechts 1 (groot) doel. De twee free players
worden als doelpalen in het midden van het speelveld opgesteld met een touw als lat. Twee teams gaan tegen
elkaar spelen en maken gebruik van het gehele speelveld. Er kan dus ook over het doel naar elkaar worden
overgegooid. Twee keepers verdedigen aan beide kanten het doel. Spelplezier en hilariteit gegarandeerd.
Benodigdheden : Free Players, touw, hesjes, fluit, pionnen, handballen
Week 8 (19 t/m 23 februari)
Toernooivoetbal
De week voor elke willekeurige schoolvakantie spelen we een variant op voetbal en deze keer is dat
toernooivoetbal. De voltallige groep wordt in 4 (even sterke) subgroepen opgedeeld. Elk team komt dus drie
keer in actie. Wedstrijdjes van 10 minuten. Aan het eind van het toernooi wanneer iedereen tegen elkaar
gespeeld heeft wordt de einduitslag opgemaakt. Het kan er vaak fanatiek aan toegaan tijdens het voetballen.
Doelstelling is altijd sportiviteit, leren omgaan met winst en verlies.
Benodigdheden : Doelen, ballen, kleurenlintjes, pionnen en fluit
Week 9 (26 februari t/m 2 maart)
Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie voegen we samen en zitten op Villa Eigen-Wijs. Het vakantieprogramma wordt
binnenkort gemaild.
Algemeen
Kinderen mogen altijd meedenken over het nieuwe programma. Rugby, hotseknots hockey, voetbal en honkbal
zijn vaak favoriet. We houden nog altijd rekening met de winter. Wanneer het vroeger donker is gaat de
veldverlichting aan. In de winterperiode kan er volop gespeeld en gesport worden op het kunstgras. We kunnen
van alle velden gebruik maken ! Als er sneeuw ligt of het gaat harder vriezen dan 5 graden onder nul kunnen we
niet op het kunstgras.
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