
 

 

     

 

Voorjaaractiviteiten bij de Sport outdoor BSO 

  ‘Klim, klauter, verdedig en ontdek’ 
 

De voorjaarsvakantie is weer bijna in zicht.  
Bij de SportOutdoor BSO hebben wij allemaal uitdagende en leerzame sport- en spelactiviteiten 
georganiseerd. Samenwerken, hindernissen, angsten overwinnen, balspellen, leren jezelf 
verdedigen, klimmen, klauteren en nog veel meer.  
 
Heb jij zin in een sportieve vakantie? 
Wil je nieuwe sporten en spellen leren zowel binnen als buiten? 
Houd je van lol en plezier maken en toch je sportieve grenzen verleggen? 
Kom dan deze vakantie naar de sportiefste BSO van Vlaardingen: 
De Sport Outdoor BSO van UN1EK! 
 

Wanneer is de voorjaarsvakantie? 
De voorjaarsvakantie is van 24 februari t/m 28 februari 2020. 
 
Wat is het adres van de Sport outdoor BSO? 
Het adres van de Sport outdoor BSO is:  
 Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen 
Telefoonnummer 0681689295 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
Op alle dagen kunnen wij ook naar buiten gaan.  Denk aan je buiten sportkleding en schoenen die 

ook vies mogen worden! 😊  

 Neem je sportkleding mee en je binnen sportschoenen. 

 Kijk goed wanneer je je fiets mee moet nemen. 
 



 

 

 
Maandag 24 februari 2020 
Vandaag gaan wij op pad met de fiets richting het centrum van Vlaardingen. 
In de middag gaan wij het spel ‘Jachtseizoen’ spelen in samenwerking met BSO ‘t Ambacht. 
Doormiddel van een gps-signaal moet het ene team het andere team proberen 
te zoeken binnen de tijd. Spannend want je hebt maar een bepaalde tijd. Gaat 
dit lukken? En durf jij deze strijd aan te gaan? 
Ochtend: Sport- en speluitdagingen in het centrum van Vlaardingen.  
Middag: Jachtseizoen in Vlaardingen centrum en omgeving. 
Meenemen: Je fiets, bidon en  rugzak.   
 
Dinsdag 25 februari 2020 
Kennismaken met boksen, basketballen, judo, smokkelspelen en nog veel meer sport- en 
spelactiviteiten? Dan ben je bij de Sport Outdoor BSO aan het juiste adres. 
Vandaag is er een sportdag met andere BSO-locaties die langskomen. Je leert vandaag 
verschillende technieken van judo, boksen en basketbal. Hoe verdedig je jezelf?  Hoe gooi je 
op de juiste manier de bal in de basket? En ben jij goed in het smokkelspel? Kom dan vandaag 
naar de Sport outdoor BSO.  
Ochtend & Middag: Verschillende sport- en spelactiviteiten zoals Judo, Basketbal, boksen en 
smokkelspelen. 
Meenemen: Sportkleding en binnen sportschoenen, bidon, rugtas.  
 

Donderdag 27 februari 2020 
Sporten en spelen! Dat gaan wij vandaag doen bij de Sport Outdoor BSO.  
Zowel afgelopen dinsdag als vandaag kan je kennismaken met verschillende 
sporten samen met andere BSO-locaties die langskomen. Judo, basketbal, team 
battle games, tennis en karate. Wil jij leren hoe je jezelf moet verdedigingen of 
hoe juist de bal terug moet slaan met tennissen? Of durf je de strijd aan te gaan 
tijdens de team battle games? Kom dan vandaag naar de Sport outdoor BSO.  
Ochtend en Middag: Verschillende sport- en spelactiviteiten zoals Judo, 
basketbal, team battle games, tennis en karate.  
Meenemen: Sportkleding en binnen schoenen, bidon, rugtas.  

 
Vrijdag 28 februari 2020  
Vandaag gaan wij op pad in de natuur en gaan wij op onderzoek welke spellen 
je allemaal kan spelen zonder materialen. Verstoppertje spelen, hutten 
bouwen, onderzoeken welke dieren er in de natuur leven en nog veel meer. 
Ochtend en Middag: Outdoor dag in de natuur.  

 
Wij hebben er zin in! 
Zien wij jullie in de voorjaarsvakantie? 

Angela en Peter 
 
 


