
COMPALYMPICS
We gaan vieren dat het vakantie is en dat doen we met een speciaal 

thema. Dit jaar vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio. 

Daarom nodigen we je uit voor onze eigen Olympische Spelen, 

de CompaLympics! Ons 6-weekse zomerprogramma staat in het 

teken van sport, leuke activiteiten, verschillende culturen en het 

samen vieren van de vakantie. Kom je ook? 
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We halen de Olympische Spelen naar de 
BSO toe! Deze week openen we onze eigen 
Olympische Spelen op spectaculaire wijze door 
onze eigen vlam te maken en de CompaLympics 
te openen. We gaan meer leren waar de 
Olympische Spelen vandaan komen en waar 
Tokio eigenlijk ligt. 

Deze week staan alle verschillende landen 
en culturen die aan de Olympische Spelen 
meedoen, centraal. We duiken in de gewoontes 
en gebruiken van Japan en bekijken welke 
sporten in andere landen populair zijn. 

De laatste week van de CompaLympics zijn 
aangebroken. We sluiten de vakantie af met een 
echte afscheidsceremonie. Daar horen winnaars 
en verliezers bij maar het belangrijkste is dat 
iedereen het leuk heeft gehad.

Deze week staat in het teken 
van sporten en bewegen! Welke 
sporten doe jij of lijkt je cool om 
eens te doen? En, welke sporten worden 
eigenlijk allemaal op de Olympische Spelen 
beoefend? Bij een wedstrijd hoort winnen 
en verliezen, hoe gaan we hiermee om?

Hoe zorgen we goed voor onszelf zodat we 
de beste prestatie kunnen leveren? We 
onderzoeken gezond eten en drinken en 
bekijken welke rol de natuur 
hierin kan spelen. En, 
hoe snel klopt jouw hart?

Ook deze week gaan we weer volop bewegen. Voelen 
jullie je spierballen al? We gaan een paar mooie sporten 
beoefenen; atletiek, balsporten, watersport. Het staat 
allemaal op het programma! Ook bekijken we welke 
teamsporten er zijn en welke individuele sporten er op 
de Olympische Spelen zijn. 
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