Sport-BSO programma oktober 2018

Week 41 (8 t/m 12 oktober)
Ultimate Frisbee
Vooraf : Speluitleg, vrij spelen en teamindeling. Het Ultimate Frisbee is een spel dat ooit vanuit Amerika over is
komen waaien. Hopelijk waait het deze week ! Opzet van het spel is dat twee teams op een speelveld tegen
elkaar gaan frisbeeën. Elk team verdedigt hierbij een honk dat apart wordt afgezet op eigen speelhelft.
Wanneer de tegenstander al overspelend met de frisbee de speelschijf boven dit honk krijgt geworpen en de
schijf wordt hierbij opgevangen in het vijandelijke honk, wordt er 1 punt gescoord. Het honk mag verdedigd
worden door slechts 1 speler van elk team. Ultimate frisbee is een mooi spel, sommige spelers kunnen de schijf
mooi overgooien naar elkaar. Er mag niet met de frisbee worden gelopen en de speler die de schijf in handen
heeft mag niet worden aangevallen, zoals met rugby. Wanneer de schijf op de grond valt is deze weer voor de
speler die hem als eerste opraapt. Bij onduidelijkheden beslist de scheidsrechter…….Doelstelling : spelplezier en
sportiviteit.
Benodigdheden: Frisbee(s), Hesjes, Pionnen voor veldafzetting en voor de honken, Fluit
Week 42 (15 t/m 19 oktober)
Toernooivoetbal
Vooraf : vrij spelen, teamindeling en uitleg. Voor elke schoolvakantie spelen we
voetbal. De ene keer kan dat zijn penalty schieten dan wel paaltjesvoetbal. Deze
keer weer een heus voetbaltoernooi. De complete groep wordt verdeeld in 4
subteams die alle 4 tegen elkaar spelen. Aan het eind van het toernooitje wordt
een eindklassement opgemaakt. De wedstrijdjes duren 10 minuten. Vier teams
(groen, rood, wit en blauw) in toernooivorm, dus dat zijn in totaal 6 wedstrijden.
Benodigdheden : 4 kleuren lintjes, Ballen, Fluit, Doeltjes, Pionnen voor veldafzetting
Week 43 (22 t/m 26 oktober)
Herfstvakantie
De kinderen van de Sport BSO voegen samen met de kinderen op het Marconiplein (Locatie Villa Eigen-Wijs) en
draaien met alle kinderen het vakantieprogramma mee.
Week 44 (29 oktober t/m 2 november)
Burchtbal
Vooraf : Speluitleg en vrij spelen. Burchtbal is een spel dat we niet veel spelen op de voetballocatie. De
bedoeling is dat de kinderen een ‘burcht’ bouwen met daarvoor beschikbare materialen. Zoals bijvoorbeeld
emmers, hockeysticks, pionnen, hoedjes etc. Om de burcht wordt een grote cirkel aangelegd met hoedjes. Twee
‘keepers’ verdedigen het bouwwerk. Omstebeurt gaan teams van 3 of 4 kinderen al overspelend met een
sponsbal de burcht proberen omver te gooien. Welk team dat als snelste doet wint het burchtbal. De burcht
wordt na het omvallen dus telkens weer opnieuw opgebouwd. Doelstelling : Spelplezier, sportiviteit.
Benodigdheden : Materialen voor opbouw burchttoren, Sponsballen, Gekleurde lintjes (teamindeling), Fluit +
stopwatch
Algemeen:
In Oktober gaan we weer richting de korte avonden. Eind oktober wordt het al om 18.00 uur schemerig. Bij fraai
herfstweer kunnen we genoeg buiten spelen en sporten. En natuurlijk de gehele winter. Bij slechte
weersomstandigheden zijn er genoeg alternatieven voor een gevarieerd binnen programma. Maar doelstelling is
en blijft zoveel mogelijk buiten ons vaste programma af te werken.
Rachella en Ab
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