BSO Zomer vakantie 2016
Thema’s:
week1-“Nieuws uit de natuur”
week2-“Beleef de natuur, het strand ,de zee”
week3-“ leven als een avonturier, Freek in het wild”
week4-“ een leven vol met experimenten “
week5-“De Olympische spelen”
week6-“natuur natuur wat heb je te koop”

De zomer vakantie staat voor de deur. Gedurende de 6 vakantieweken is er iedere week een ander
thema wat centraal staat.
Het BSO- coördinatieteam heeft voor een gevarieerd vakantie programma gezorgd .
In dit programma boekje een globale indruk wat er zoal op het programma staat. Sommige onderdelen
zijn gekoppeld aan de weersomstandigheden, dus is er nog niet precies te zeggen of het binnen of
buiten gebeurd.
De onderdelen vinden plaats bij BSO Zuid-Beijerland de Hitsert. Kinderen die van een andere locatie
komen worden door ons vervoersteam gehaald en gebracht. Ouders ontvangen hiervan apart bericht.
Wij vinden het fijn als uw kind tijdens de vakantie een tasje met reserve- en zwemkleding mee zou
willen geven. Zet de naam van uw kind overal op zodat we het ook weer terug kunnen vinden na de
activiteiten. Een handdoek zou eveneens wel fijn zijn voor uw kind. Als alles in een tasje zit blijft het bij
elkaar.
Mocht uw kind ondanks uw aanmelding toch niet komen meld u dit dan tijdig aan de locatie en aan de
administratie (per mail info@tantetheateam.nl ).
Sommige kinderen genieten samen met hun ouders van een vakantie elders, voor hen vast een

Het BSO team.
Het programma is een richtlijn, soms bepaald het weer of iets wel of niet kan.

WEEK 1: Nieuws

uit de natuur
De eerste week is een stukje overgang van het
schoolse leven naar het vakantie leven bij de BSO.
We bakken ons eigen brood, doen spelletjes en
water activiteiten. Een setje reserve kleding is
daarom wel een aanrader.

Verder gaan we aan de slag
om bloempotten te versieren, staan op één van de dagen
aarde/lucht/water/vuur centraal.
Hopelijk zijn de weergoden ons een beetje
gunstig gezind deze week. We maken namelijk ijsblokjes met fruit
er in, die we dan tijdens onze natuurspeurtocht misschien al wel
kunnen opsmikkelen.
Maar ook voor de ballonnenrace is het wel handig dat het weer ons
goed gezind is, want nat worden
we waarschijnlijk toch wel! En wat
te denken van de picknick die geprogrammeerd is, in de
mooie natuur is het een stuk lekkerder eten dan binnen.
Op het programma staat ook dat we onze eigen jam
maken deze 1e week. Tip van onze kant; heb je een eigen
potje neem deze dan gerust mee.
.
Bij nieuws uit de natuur hoort ook het spelen met zand. Schelpen zoeken en er
iets mee maken, een zandtekening maken die je
weer uit kan …euh wissen om opnieuw te
beginnen, kortom een week volop met nieuws uit
de natuur.

WEEK 2: Natuur met strand en zee!

Groot of klein . . . .
Geniet van het BUITEN zijn!

Zee en strand verenigen zich deze week o.a. in de suikervrije
zandkoekjes die we gaan maken, mmmmm…
We gaan de eerste dag van de 2e week op
slootjessafari om natuurschatten te zoeken en te
verzamelen. Bij terugkomst op de BSO gaan we
er echte kunstwerken van maken.
We komen ze tijdens onze slootjessafaridenken wij niet tegen maar
tijdens één van de lunchdagen eten we zeekwallen .
Deze week ziet de BSO ruimte er ook iets anders uit dat gewoonlijk,
want als je binnen komt lijkt het net als of je al op het strand bent.
Voor de 2e dag deze week is het handig om
zwemkleding mee te nemen. Als het goed weer
is gaan we er die dag op uit naar een locatie die ook bij wat minder
weer gebruikt kan worden maar dan hebben we zwemkleding
nodig…huh? Doe u de kleding in een eigen tas met de naam van uw
kind er op aub.
Op woensdag in week 2 gaan we met petflesjes aan de slag. Bewaar eventueel je eigen
lege flesje (of meer flesjes) thuis en neem deze mee naar de BSO (niet in de PMD zak
dit keer!).
De activiteit heet eigenlijk “De zee in een flesje”, maar
wij combineren een aantal dingen.
Van alle activiteiten krijg je soms honger, dat lossen
we dan op met o.a. Hawaï schuitjes.
Heb je wel eens van slijmzand gehoord of een broodje slipper? De
kinderen die op donderdag komen in de 2e week kunnen u na die
dag het antwoord geven, zij gaan het maken.
Ze maken niet alleen dingen, ze sporten
vandaga ook nog met o.a. strandballen, tentdoek, enz.
De week zit er dan alweer bijna op, op de laatste dag van de week
bevinden we ons in Zuidvan een piñata gehoord?
er van staat deze dag op
dat in de sloot maar ook in
van houd dan hebben we
je.

Amerikaanse sferen. Wel eens
Wij wel, een zomerse uitvoering
het programma. We eten iets
de zee voorkomt. Als je er niet
natuurlijk ook iets anders voor

WEEK 3
Leven als avonturier: Freek in het Wild

Geniet vooral van het BUITEN zijn, de
natuur, de dieren om je heen!
Leven als avonturier: Freek in het Wild

Maandag 25 Juli 2016
Durf jij net als Freek in het moddermoeras je handen te steken en te smullen van een
zelf gemaakt krabbetje?
______________________________________________________________________
_____
Net als Freek moet je soms door veel hindernissen
heen om je doel te bereiken, kunnen wij dat ook?
Kruip door de spelonken heen,loop met blote voeten
door het moeras, steek een kapotte brug over.

Leven als avonturier: Freek in het Wild
Dinsdag 26 Juli 2016
De natuur kan je ook ruikend ontdekken en heel soms voelt het slijmerig…
______________________________________________________________________
_____
Als je net als Freek moet overleven in het wild moet je soms goed je best doen voordat
je wat fruit hebt. We gaan appel happen en bananen uit de boom halen. We maken
onze eigen zeilboten.
Als lunch staat er vandaag schilpad op het
programma
Weken in de vrije natuur levert meestal niet de
fijnste lucht op. We gaan dan ook leren hoe we
parfum uit natuurproducten kunnen maken.
Want van slakkenslijm ga je ook niet zo fris ruiken, psssst. We
hebben vast alle ingredienten in huis.
Elke dag maken we onze eigen wild
life op de BSO.
Maar we zoeken die ook op als we op woensdag op pad
gaan naar een natuurlijke omgeving in de Hoeksche
Waard.
Deze week spelen we op donderdag BOS BINGO en
gaan we op vrijdag op Berenjacht.

Week 4
Natuur, vol experimenten!

Groot of klein . . . .
Geniet van het BUITEN zijn!

In wat alweer de 4e week van de
vakantie is maken we op maandag ons
eigen schepnet, dat we dan later op de
dag uit gaan testen. Natuurlijk hopen
we dat er allerlei wilde dieren ons pad zullen
kruizen.
Kun je een geheim bewaren?
Nou wij wel…. Met onzichtbare
inkt wat ze zelf gaan maken deze
week.
Die gebruiken we niet voor onze weer barometer want dan
weten we niet of het regent of de zon schijnt.
Het experiment van de woensdag is verven met groente en fruit.
Zo leer je de andere kant van ons dagelijks eten ook eens
kennen.
Als het weer het toelaat brengen we op donderdag
een bezoek aan de overkant. Welke overkant
houden we nog even geheim, want dat hangt
helemaal van zon of regen af.
Er zijn mensen die vinden het
heerlijk andere vinden het helemaal niks.
Op vrijdag gaan we aan de slag om ons eigen broodbeleg te
maken.
Best een ingewikkeld karwei, zeker als je tussendoor even
een pinda de binnenkant van je
mond laat bestuderen. Hopelijk regent het vandaag
want we willen graag een modderafdruk van onze
voeten maken. Mocht het mooi weer zijn dan dansen
we net zo lang tot het water uit de kraan komt.

Week 5
De Olympische spelen!
In week 5 beleven we onze eigen Olympische Spelen. Een
openingsceremonie, eigen spannendoeken en medailles
maken, het gym-letterspel, een heuse sport-quiz, de vijfkamp
komt voorbij maar natuurlijk ook de olympische ringen ontbreken deze week niet.

In de Olympisch gedachte is meedoen belangrijker als het winnen, dus zijn onze
Olympische spelen bedoeld om plezier te hebben.

Allerlei sporten komen voorbij, ook de paardensport is onderdeel
van de olympische week. We hebben niet voor iedereen een eigen
paard maar we kunnen er wel voor iedereen één
maken.

Aan het eind van deze Olympische week volgt
natuurlijk de sluitingsceremonie.

Week 6
Natuur, natuur, wat heb je te koop!
Alweer de laatste week van de zomervakantie.
Een knallende afsluiting met flessenpost, het
dierengeluidspel, een uitstapje naar het
natuurbezoekerscentrum en wat te denken van
Ice-bowling.

De geluiden van dieren produceren we niet alleen zelf maar gaan we ook beluisteren op
de kinderboerderij.
De natuur heeft vele kanten nat of droog, zon of maan maar ook wind of wind stil.
Omdat te kunnen vaststellen wat er allemaal gebeurd maken we een eigen windmolen.
Wel eens van een
reuzebellenblaas gehoord?
Nog een beetje in de
gedachte van de
Olympische spelen gaan
we donderdagmiddag
proberen wie de grootste
bellenblaas kan maken.
Met een spetterend
waterbalet sluiten we de
zomervakantie af.
Toverwater, een
waterballonnen race, het koninginnebal maar ook de hete aardappel waar je kletsnat
van wordt, zijn onderdelen van de grote finale dag op vrijdag 19 augustus.
En daarna wachten weer de juffen en de meesters (op Zuid-Beijerland in een geheel
verbouwde school), om jullie weer een heel jaar lang van alles en nog wat te leren.
Treur niet want zo af en toe is het weer vakantie en dan zorgen wij weer voor het
nodige vertier.

