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Grote

Scoor een Record is een initiatief van SpeelActief,

onderdeel van Speelwerk Kinderopvang.



‘Scoor een record’ is de afgelopen herfstvakantie een succes geweest. Alle BSO’s 
hebben zich aangemeld met een record. In dit boek staan korte impressies van alle 
records die gevestigd zijn. Wat een creativiteit en wat een organisatietalent is er 
boven tafel gekomen.

De kinderen hebben op alle locaties kunnen oefenen met alle aspecten van 
kinderparticipatie maar hebben vooral veel plezier in deze super leuke, uitdagende 
activiteit gehad.

Het was dus lerend spelen, precies zoals Speelwerk Kinderopvang dat zo graag ziet.

Dit boek ligt op alle locaties, waardoor kinderen, ouders en pedagogisch 
medewerkers er vaak in kunnen kijken en alvast met elkaar kunnen overleggen 
welke vestiging ze in 2013 willen uitdagen door het verbreken van een record of 
het bedenken van een nieuw record.

Wij

gescoord

hebben

recordsgrote
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO ‘t Bruggetje

In de herfstvakantie zijn wij druk 

bezig geweest met Scoor een Record 

binnen Speelwerk. Voor het record 

gingen wij ‘hooghouden’ met een 

badminton en een balletje.

Eén van ons, namelijk Lars, heeft 

het balletje zo vaak hoog gehouden 

dat het moeilijk wordt voor de 

andere locaties om dit record te 

verbreken. Lars heeft namelijk wel 

425 keer hoog gehouden!

425 keer

14 centimeterOng. 40 hooghouders

10 wormenvangers4 t/m 10 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO ‘t Clowntje en BSO de Boshut

Op 23 oktober heeft bij locatie 

BSO ‘t Clowntje en BSO de Boshut de 

strijd voor het vastleggen van een 

nieuw, uniek en/of bijzonder record 

plaatsgevonden.

 

Het record wat we dit jaar wilden 

vestigen was: Het vangen van de 

grootste worm!

In totaal hebben we samen ongeveer 

150 wormen gevangen. De langste 

worm die is gevangen was 14 

centimeter! 
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO ‘t Speulwoud en
BSO de Buurkids

We hebben een spijkerbroek aan 

het klimrek geknoopt en vervolgens 

mochten de kinderen met hun handen 

vast aan de spijkerbroek zolang 

mogelijk proberen te hangen.

super spijkerbroek-hangster Esmeé 

Hofsta heeft dit wel 38,33 seconden 

volgehouden!

38,33 seconden 30 smarties

10 spijkerbroek-hangers 10 smartie-toppers

4 t/m 7 jaar 7 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO ‘t Speulwoud en
BSO de Buurkids

Uit een schaal smarties opzuigen 

met een rietje en deze uitblazen 

in een andere Schaal 2 meter 

verderop.

                                                                    

Smartie-koning Julian Smidt heeft 

op deze manier maarliefst 30 

smarties binnen 1 minuut in de 

schaal weten te krijgen!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Alles Kids

In de herfstvakantie zijn de 

kinderen de strijd aangegaan om 

zoveel mogelijk appels te stapelen. 

En als u denkt dat dit een 

makkelijke opgave is daag ik u uit 

om het ook een keer te proberen.  

Uiteindelijk hebben we 5 appels op 

elkaar gekregen.

Volgend jaar mogen andere locaties 

van Speelwerk ons record proberen te 

verbreken.

5 appels 200 wasknijpers

25 stapelaars 20 superknijpers

4 t/m 12 jaar 4 t/m 8 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Anne Frank

Samen met de kinderen hebben 

we geprobeerd om zoveel mogelijk 

wasknijpers op de juf haar kleding 

te knijpen. Eerst hebben we alle 

wasknijpers uitgepakt en geteld. We 

zijn begonnen met 50 knijpers, dat 

was natuurlijk zo gebeurd. Toen 100, 

ook die klus was al snel geklaard 

en uiteindelijk zijn het maar liefst 

200 wasknijpers geworden!!

Welke BSO durft het aan om dit 

record te verbreken??!!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Buitengewoon

Wij hebben een buitengewoon bijzonder 

en mooi record gevestigd! “De best 

gepoetste pony ooit!”

We hebben Queeny eerst een flinke 

poetsbeurt met de roskam gegeven 

en met de zachte borstel opgepoetst, 

tot de maximale glans van haar 

vacht naar boven kwam. Wat een echt 

meesterwerkje is geworden, is de 

matinvlechting van de manen! 

Doe dat maar eens na! Wie durft 

het aan en breekt ons record?!

niet van toepassing

30 seconden5 paardenpoetsers

27 stoelzitters8 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO de Arke en
BSO de Woelwaters 

Wij hebben 30 seconden op onze 

eigen levende stoel gezeten. Door 

de verschillende leeftijden was het 

extra moeilijk om de goede balans 

te vinden. Van te voren is er flink 

geoefend en de samenwerking tussen 

de kinderen was super. Met elkaar 

hebben ze het voor elkaar gekregen. 

Wij dagen alle locaties binnen 

Speelwerk uit om volgend jaar dit 

record te verbreken maar….. dat zal 

ze niet meevallen!

2
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Uffelte

Wij hebben het grootste kunstwerk 

van plastic dopjes gemaakt!

We wilden de gehele week aan 

het record werken alleen waren de 

kinderen zo dol enthousiast dat het 

schilderij de 1e dag al af was. Het 

resultaat is dan ook erg mooi. Het 

schilderij bevat 2239 dopjes.

Wij hebben erg veel plezier gehad 

met het maken van dit record!!!

We Hopen dat iemand volgend jaar 

ons record gaat verbeteren.

2239 dopjes
9 meter lang

12 kunstenaars
20 Rembrands

4 t/m 12 jaar
4 t/m 7 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO de Beemd

Wij op de Beemd hebben een super  

groot schilderij gemaakt.

We hebben met z’n allen druk 

geschilderd in de herfstvakantie en 

het eindresultaat mag er dan ook 

wezen. Een super schilderij van wel 

9 meter lang!

Zie dat record maar eens te 

verbeteren.
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO de Harlekijn

Op dinsdag 23 oktober hebben de 

kinderen van de Harlekijn een 

herfstslinger gemaakt van 14 

meter lang. 

Alle kinderen (totaal 13 kinderen) 

hebben bladeren geregen aan een 

touw en met lampionnen, spoken, en 

heksen de herfstslinger extra mooi 

versierd. 
14 meter lang

10 min. en 20 sec.

13 slinger-makers
ca. 10 enebeentjes

4 t/m 12 jaar
tot 8 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO de Kienderhoek

De kinderen van de Kienderhoek tot 

8 jaar hebben een poging gedaan 

om zo lang mogelijk op 1 been te 

staan. Er mocht dus niet gewisseld 

worden van been!

Drie jongens waren hier uitzonderlijk 

goed in. Yoran Hoekstra en Sander 

Bakker werden tweede en derde, 

maar de kampioen van dit alles 

was Mike Baas, die wel 10 min 

en 20 seconden op één been kon  

staan!Ongelofelijk lang is dat! 

Probeer het thuis maar eens!

14 15Scoor een Record is een initiatief van SpeelActief,

onderdeel van Speelwerk Kinderopvang.

Scoor een Record is een initiatief van SpeelActief,

onderdeel van Speelwerk Kinderopvang.



Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO de Kienderhoek

De 8+ kinderen hebben een tissuedoos 

(100 tissues) leeggehaald met 1 

hand en dit alles binnen één minuut! 

Hiervoor hebben Rik Bakker& Marije 

Jonkman en Danae Heisteeg een 

poging gedaan. 

De snelste tijd werd echter behaald 

door Danoushka Baas in een tijd van 

31 sec en 51 honderdste! 

Hiernaast ziet u Danoushka in actie!! 

31,51 seconden
1,78m hoog

Niet bekend
6 bouwers

8 t/m 12 jaar
6 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO de Rieverst

Op BSO de Rieverst zijn wij heel 

enthousiast aan het bouwen geweest. 

Wij hebben al onze Kapla en Jenga 

blokken gebruikt, om een toren van 

maarliefst 1.78m hoog te krijgen 

en hier zijn wij apetrots op!

Proberen jullie dit record maar eens 

te verbreken!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO de Stippestap

De kinderen van BSO het Kippenhok, 

hebben afgelopen dinsdag 23 oktober 

met een hele berg wc-rollen een 

ontzettend lange lijn gemaakt. 

In totaal was de lijn 25 meter 

lang! Hij liep van de ruimte bij het 

podium naar het aanrecht en met 

een boog weer terug.

Super vet lang hè?

25 meter
38,75

8 lijnenmakers
8 bladleggers

6 t/m 10 jaar
4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Dierenrijk

De kinderen hebben buiten in de 

natuur allerlei verschillende soorten 

bladeren gezocht. 

In de hal hebben de kinderen hier 

een hele lange rij van gemaakt.
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

Dummel Dobbe, BSO Dobbe

De kinderen van de BSO mochten 

al het BSO speelgoed van de groep 

gebruiken om de hoogste toren te 

gaan bouwen.

De kinderen hadden elke dag tot 

16.00 uur de tijd om de toren zo 

hoog mogelijk te bouwen waarna de 

toren werd opgemeten.

De hoogste toren werd maar liefst 

195,5 cm hoog!!! Deze toren is door 

de volgende BSO kinderen gebouwd: 

Tess, Nanet, Thessa, Mare, Tim en 

Rick.

195,5 cm hoog

5097 denneappels

tot. ong. 35 bouwers

10 verzamelaars

4 t/m 8 jaar

8 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

Dummel Dobbe, BSO Tobbe

We zijn met 10 kinderen de natuur 

in gegaan om in een uur tijd zoveel 

mogelijk dennenappels te zoeken. 

Na een fanatieke zoektocht hadden 

we 2 boodschappentassen vol met 

dennenappels.

Na 20 minuten tellen kwamen we 

uit op het hoge aantal van 5097 

dennenappels. Ontzettend trots en 

veel verbazing bij de kinderen.

Hier kunnen we super trots spreken 

van een geweldig record!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO het Klokhuis

Vrijdag 26 Oktober hebben wij met 

de BSO kinderen geprobeerd wie zo 

snel mogelijk 3 appels op elkaar 

kan stapelen! Dit bleek nog niet zo 

makkelijk...de kinderen hadden super 

veel plezier en lol! Na een aantal 

keer proberen kwam de beste score 

op 14 seconden, vet goed!!! 

Misschien kunnen we het de 

volgende keer NOG sneller, we 

blijven oefenen. Al met al was het 

ontzettend leuk om te doen met

z’n allen.

14 seconden 315 keer springen en

6 kinderen tegelijk
20 tot 25 stapelaars

10 tot 20 springers
4 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Juf Ooievaar

Wij hebben geprobeerd om zo vaak 

mogelijk achter elkaar en met 

zoveel mogelijk mensen te touwtje 

springen. Voor veel jonge kinderen 

was het de eerste keer!

Het eerste record was 145 keer, 

maar na de middag hadden we 

ineens een record van 315 keer!

Ook hebben we met 6 personen 

tegelijk in 1 touw gesprongen.
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Wolvenust en
BSO Speelinde

De kinderen maken vormen met het 

eigen lichaam!

Ze trekken een spelkaart waarop 

een vorm beschreven staat. 

Vervolgens overleggen de kinderen 

hoe ze met de gehele groep de 

vorm kunnen vormen. De vorm moet 

van bovenaf zichtbaar zijn.

Het behaalde record: 12 vormen 

binnen 10 minuten. Dit is minder dan 

1 minuut per vorm!

12 vormen

20 vormen-vormers

8 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

7 x 10 meter

30 kunstenaars

4 t/m 12 jaar

BSO Kaketoe

Na lang en breed overleg is gekozen 

een Stoepkrijtrecord neer te zetten!

De parkeerplaats van Kakeooe is 

gebruikt voor dit kunstwerk. Het werd 

een kleurrijk geheel met daarbij 

ook nog eigengemaakte hapjes van 

de kinderen.

UIteindelijk hebben we zelfs het 

originele record uit het Guinessbook 

of Records verbroken. Na afloop 

kregen alle stoepkrijters een 

certificaat.

1
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelboom

Wij hebben een super taart gemaakt! 

Er is 2 dagen hard gewerkt door 

verschillende kinderen en met behulp 

van taartbodems , zelfgemaakte 

vullingen en volstrekt geheime 

ingrediënten die wij niet met jullie 

delen, bereikte de taart een hoogte 

van, jawel, 69,80 centimeter! 

Dit duurde overigens niet zo 

heel lang hoor, want je begrijpt 

natuurlijk wel dat dit in een mum 

van tijd door alle kinderen van de 

Speelboom opgesmikkeld was.

69,80 cm hoog 17,08 meter en

20,21 meter
9 taartenmakers

20 super-gooiers
4 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelbrink

De uitdaging was: zo ver mogelijk 

gooien met een tennisbal. 

Voorafgaand aan het record is er 

natuurlijk al goed geoefend. Tijdens 

de wedstrijd kreeg iedereen 2 

kansen om de bal zo ver mogelijk 

weg te gooien.

Het record kwam uit op een afstand 

van 17,08 meter, gegooid door 

Robert. Voor de kinderen tot en met 

7 jaar. Bij de oudere kinderen was 

de verst geworpen afstand 20,21 

meter, gegooid door Mike.

26 27Scoor een Record is een initiatief van SpeelActief,

onderdeel van Speelwerk Kinderopvang.

Scoor een Record is een initiatief van SpeelActief,

onderdeel van Speelwerk Kinderopvang.



Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelhart

Wij hebben geprobeerd om een zo 

lang mogelijk vingerhaakkoord te 

maken. Ons streven was om de hele 

school rond te gaan.

Bij de meiden van deze BSO is 

vingerhaken erg populair, vandaar 

dat zij stonden te springen een 

record te vestigen. Uiteindelijk zijn 

ze 1,5 uur beezig geweest en hebben 

ze een resultaat van 35 meter 

neergezet.

 

Wij zijn erg blij met dit resultaat!

Verbreek dat maar eens!

  

35 meter

59 seconden

onbekend
10 springtouwers

8 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelster

In de herfstvakantie zijn wij 

de strijd met het springtouw 

aangegaan om een tijd neer te 

zetten voor Scoor een Record.                        

Degene met de langste tijd zet 

het record. En het is ons gelukt!!                            

Wij hebben uiteindelijk een tijd van 

wel 59 seconden neergezet.                                               

Het lijkt zo gemakkelijk, we 

springen wel even een record, maar 

dit is makkelijker gezegd dan 

gedaan! Maar wij zijn SUPER trots!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelhuus

Wij hebben in een half uur 

geprobeerd zoveel mogelijk tegels 

te stoepkrijten! Niet alleen de 

tegels op het schoolplein werden 

steeds kleurrijker, ook de kinderen!

Om 11.15 moesten de handen in de 

lucht en de krijtjes op de grond. 

We kwamen uit op 393 gekleurde 

tegels! Dat is ruim 49 tegels per 

kind!

Wij waren erg enthousiast en hebben 

nu al zin om volgend jaar andere 

records te verbeteren!

393 tegels 1,70 meter

8 straatkunstenaars 15 torenbouwers

4 t/m 8 jaar 4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelkasteel

Wij hebben de hoogste kaplatoren 

gebouwd! De kinderen kregen de 

kans om in 30 minuten tijd een 

indrukwekkende toren te bouwen.

In groepjes van 2 kinderen ging 

ieder om de beurt bouwen aan de 

toren. 

Uiteindelijk was de hoogste toren 

1 meter 70 cm. En waren er 430 

stuks materiaal gebruikt.

Wij vonden dit een geweldig record!

3
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelhof

Wij hebben een super lang record 

vingerhaken gehaald!

Met 18 kinderen tussen 4 t/m 

12 jaar zijn wij druk wezen 

vingerhaken. Net zo lang tot we een 

rol hadden met maarliefst 1,5 km 

vingergehaakte wol die we vervolgens 

om onze locatie uitrolden. Zo’n grote 

rol heeft nog geen BSO ooit eerder 

gemaakt!

Wij zijn super trots op onze prestatie 

en wij stonden zelfs in de krant!

1,5 km 1554 kaplablokjes

18 vingerhaak kampioenen 5 kapla-toppers

4 t/m 12 jaar 4 t/m 10 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelvlinder

Wij hebben de langste Kapla baan!

Daan, Twan en Bjorn gingen de 

blokjes leggen en Rick en Stijn 

zorgden voor de blokjes. De baan 

kwam bijna helemaal aan de andere 

kant van het gebouw! Het was rennen 

en vliegen, zweten en stressen maar 

het is gelukt. 1554 Kaplablokjes 

aaneengesloten gelegd door 5 

kinderen in 20 minuten.

De jongens zijn trots en blij met 

deze enorm lange baan!

3
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelwold

100 x 45 cm 

Onbekend

20 spinnen-helden

20 slingermakers

4 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelwold

Herfstslinger gemaakt van 

natuurlijke materialen.

Omdat het van dat lekkere herfst- 

weer is, hebben wij met kastanjes, 

eikels, bladeren en touw een hele 

lange mega herfstslinger gemaakt.

Wie durft ons record te verbreken?

De grootste papier-maché spin.

Op donderdag 25 oktober kreeg 

BSO Speelwold visite van een 

echtevogelspin. Deze vogelspin komt 

uit Zuid-Amerika en alle kinderen 

mochten hem bewonderen, aanraken 

en als je het durfde mocht je de 

spin op de hand houden. Daarom 

hebben wij een spin van papier-maché 

gemaakt.

Volgend jaar mag een BSO locatie ons 

proberen te overtreffen.
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Spettervilla

De kinderen van de bso Spettervilla 

hadden vooraf veel ideeën. 

Uiteindelijk werd er gekozen voor 

zoveel mogelijk doelpunten scoren in 

8 minuten.

Eerst werd er geoefend, maar 

het blijkt dat we heel veel goede 

voetballers op de BSO hebben, 

want er werden maar liefst 29 

doelpunten gescoord. 

Volgend jaar mogen jullie dit record  

verbeteren. Maar voorlopig zijn wij 

trots op ons record. 

29 doelpunten 1,42 minuten

10 profvoetballers 13 eierdansers

4 t/m 9 jaar 4 t/m 8 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Stadskwartier

Wij hebben een record gevestigd met  

13 kinderen “dansen met een lepel 

en een ei”. . Alle kinderen kregen 

een lepel en die deden ze in hun 

mond met daarop het gekookt ei.

Het was toch best wel een moeilijke 

opgave om het ei op de lepel te 

houden. Als je ei op de grond viel 

ging je met je lepel in de lucht 

stil staan.

Na 1 minuut en 42 seconden lagen 

alle eieren op de grond.
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Villa Mobila

Wij hebben donderdag 18 oktober 

een geweldig record gevestigd. Alle 

kinderen en medewerkers van die 

middag zaten in een Speelwerkbus! 

Dat betekent maar liefst 38 

kinderen en 4 volwassenen! 

Het was even spannend of iedereen 

in de bus zou passen. Gelukkig bleek 

zelfs op het dashboard nog een kind 

te passen. 

Wij dagen iedereen uit om dit record 

volgend jaar te gaan verbreken, 

maar dat zal niet meevallen!

42 personen 110 wc rolletjes

42 lenige mensen ong. 15 wc-rol-slinger-makers

8 t/m 12 jaar 4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Villa Sportiva

Samen met de kinderen hebben 

we een slinger van deze wc rollen 

gemaakt. Ze zijn in kleine groepjes 

begonnen en vervolgens is de slinger 

in elkaar geschoven en vastgemaakt 

tot 1 groot geheel. 

Ook hebben ze de slinger versierd, 

zodat iedereen kan zien dat deze 

van Villa sportiva  is! 

De slinger bestond uit maar liefst 

110 wc rolletjes!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Watervilla en
BSO BeaZo

Wij hebben een Chinese muur/

menselijke piramide gemaakt.

Eerst werd er geoefend, waarna 

het lukte om een piramide van 3 

verdiepingen hoog te maken.  

Als afsluiting van de record poging 

hadden een aantal kinderkoks 

heerlijke pannenkoeken gebakken.

Volgend jaar krijgen andere BSO 

kinderen  de mogelijkheid om dit 

record te verbeteren. 

3 verdiepingen 269 koprollen

ong. 30 acrobaten 20 koprollers

4 t/m 12 jaar 4 t/m 7 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Wolvenust en
BSO Speelinde

Na lang discussiëren wordt ons record 

geboren: “Rolle Bolle”.

De kinderen maken een slinger van 

koprollen en zullen al rollen bollend 

door de gymzaal gaan. In een 

lange slinger maken de kinderen 

tegelijk een koprol op een teken 

van de pedagogisch medewerker en 

swingende muziek.

In 2 minuten maken we maarliefst 

269 koprollen en scoren wij een 

record!
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Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

Onze tijd / hoeveelheid was:

Aantal deelnemers:

Leeftijd:

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

BSO Speelterp

In de herfstvakantie hebben de 

kinderen van de Speelterp een lange 

slinger gemaakt van slierten papier.

Een klein groepje kinderen ging 

fanatiek aan de slag en produceerde 

zo’n lange slinger, dat ze hiervan 

het lgo van Speelwerk konden 

maken. Een geweldige prestatie en 

een prachtige foto!het record van 
Speelwerk

97 knuffels

10 creatievelingen 30 knuffeldierverzamelaars

4 t/m 12 jaar 4 t/m 12 jaar

DIT
wij

Het record van locatie:

Dit heb we gedaan:

gescoord
hebbenrecord

“1004,1005,1006,1007”

BSO Speelbrink

In 1 week tijd hebben de kinderen 

zoveel mogelijk knuffels verzameld 

op de locatie.

De teller liep vooral aan het 

begin van de week hoog op. Elke 

dag werd de score van het aantal 

knuffeldieren bijgehouden. Op 

vrijdag stond de teller op 97 

knuffeldieren! Na afloop mochten 

de knuffels natuurlijk weer mee 

naar huis. Er zijn ook knuffels die 

mochten blijven. Voor hen zoeken we 

een plekje bij een Goed Doel!
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“tot boven 
de wolken”

“1004,1005,1006,1007”

“miljoen 
kilometer       per uur!”

“tuut tuut tuut”

“naar ch
ina 

en terug
!”

“lego 
toren 
tot de 
sterren”


