
MEIVAKANTIE 2017   

Thema: Kunst en cultuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mei vakantie 2017 heeft als thema kunst en cultuur. De kinderen die zijn aangemeld van 

BSO het Schelfje nemen deel aan het programma bij BSO de Hitsert. De ouders van deze 

kinderen ontvangen een aparte mail omtrent het halen en brengen. 

De mei vakantie duurt t/m 5 mei a.s. waarbij u rekening moet houden dat wij op donderdag 4 

mei, vanwege dodenherdenking, om 17.30 uur sluiten. 

Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er 

aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 24 april, Vandaag een dagje kunst en cultuur uit Spanje 

 

 

Ochtend: : knutselen met cd’s. 

Bijvoorbeeld een spinner  

 

 

 

 

 

 

Of een mooie dromenvanger. 

Lunch: o.a. tosti’s 

Middag: beweegkriebels 

 

 

 

Dinsdag 25 april 

Ochtend: : voor de 8+ kinderen: zelf een boek maken 

Voor de 4-8 jarigen: een mozaïekschilderij van papier maken 

Lunch: o.a. broodje knakworst 

Middag: Glow in the dark midgetgolf in Rotterdam  
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Woensdag 26 april 

Ochtend:  maskers maken papier mache 

  

Lunch: tomatensoep 

Middag: vanmiddag gaan we naar clown Jopie in de feesttent in Zuid-Beijerland.  

Ridder van Dorplaan 

Tijdstip: 14.00-17.00 uur 

 

 

Donderdag 27 april, GEEN BSO ivm Koningsdag. 

 

 

 



Vrijdag 28 april 

Ochtend: we gaan lekker tapas maken.  

Lunch: en uiteraard eten we die tapas ook lekker op 

Middag: maak je eigen waterzuiveringsinstallatie.                                                                    

  

   

Beweegkriebel: Typische nederlandse spellen: stelten lopen, klossen lopen  zak lopen, ei op 

lepel race of maak een hoelahoep record. Maar ook een potje voetbal spelen de Nederlanders 

graag! 

 

Maandag 1 mei 

Ochtend:  met de 8+ kinderen gaan we een hoorspel van een sprookje maken.  Als we het 

helemaal onder de knie hebben geven we een voorstelling voor de andere BSO-ers. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar: 

Reuze bellenblaas 

Lunch: o.a. broodje visstick 

Middag: Chocoladedecoraties maken  
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Om alle energie weer wat kwijt te raken gaan we met beweegkriebels een potje flessenvoetbal 

spelen. 

Elke deelnemer zet zijn gevulde fles, zonder dop, ergens op het veld. Dit is eigenlijk je doel 

dat je moet verdedigen. Je speelt voor jezelf en zodra de bal in het veld is probeer je de 

flessen van de tegenstanders om te schoppen met de bal, vergeet niet om ook je eigen fles te 

verdedigen. Als je fles is omgevallen moet je eerst de bal pakken en daarna je fles weer 

rechtzetten. Degene waarbij de fles als eerste leeg is heeft verloren en vliegt uit het spel.  

Variaties: Met meerdere spelers is het leuk om bijvoorbeeld in tweetallen te spelen. Dan kan 

er ook overgespeeld en samengewerkt worden. 

 

Dinsdag 2 mei 

 

Ochtend: we gaan bananenijsjes maken: 

Lunch: o.a. g=iets geroosterd lekkers 

Middag: vanmiddag geeft onze creatieve BSO juf Natascha een workshop. Wat dat gaat 

zijn?? Dat is nog een verrassing!! 

 

Woensdag 3 mei 

 

Ochtend: vanmorgen gaan we limbo dansen en heel groot mikado spelen . 

Lunch: kunstwerken brood. Maak een mooi kunstwerk van je brood met 

kaas/worst/komkommer/tomaat enz enz. 

Middag: we gaan zelf ontbijtkoek bakken 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 4 mei 

Ochtend: vandaag worden verrast met 2 workshops. 

De eerste is van 11.00-12.00 uur op onze locatie, en zal gegeven worden door dansstudio 

Balance’th uit Oud-Beijerland. 

Lunch: o.a.broodje ei 

Middag:  gaan we naar muziekvereniging Crescendo in Zuid-Beijerland voor een workshop 

muziek maken. 

Vrijdag 5 mei 

Ochtend: Vanmorgen doen we het ‘denkbeeldige doorgeefspel”. 

Lunch: o.a. Stokbroodje gezond 

Middag: mozaïeken 

 

 


