
ZOMERVAKANTIE 2017   

Thema: Kleuren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer vakantie 2017 heeft als thema kleuren. 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 zomer vakantie duurt t/m 18 augustus a.s. Graag ook uw speciale aandacht voor de 

uitnodiging voor die dag. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEK 1: PRIMAIRE KLEUREN 

Maandag 10 juli 

Ochtend: Vanmorgen gaan we toveren met kleuren. 

 

Lunch: Vandaag eten we lunch in de primaire kleur ROOD. Oftewel, een lekkere kom tomatensoep. 

Natuurlijk is er ook een boterham bij te krijgen.  

 Middag:  Vanmiddag gaan we naar het Aardbeienterras in Rijsbergen. Hier kunnen we zelf aardbeien 

plukken en misschien zelfs wel een eigen aardbeienplantje planten. www.hetaardbeienterras.nl  

 

Dinsdag 11 juli 

Ochtend: : Ochtend: vanmorgen gaan we tennisballenbingo spelen. 

 

Lunch: vandaag eten we in de kleur: GEEL. Tijd dus voor een broodje 

kaas. Jonge kaas, belegen kaas, oude kaas, smeerkaas…wat jij het 

lekkerst vind. Lust je geen kaas? Natuurlijk is er ook worst, 

zuivelspread en andere lekkere dingen. 

 

Middag: Wat is er leuker dan lekker kliederen? En dus gaan we lekker slijm maken vanmiddag! 
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Woensdag 12 juli 

Ochtend:  Maak je eigen Mondriaan kunstwerk. Mondriaan was een kunstenaar die alleen de 

primaire kleuren rood, geel en blauw gebruikte in zijn kunstwerken. Vanmorgen zijn jullie dus echte 

Mondriaans.  

 

  

Lunch: je zou denken dat we vandaag gaan eten in het thema BLAUW, maar dat is wel lastig. Vandaag 

dus een gewone broodmaaltijd op het menu. 

 

Middag: vanmiddag gaan we lekker buiten op het plein waterspelletjes doen. Mocht het weer het 

niet toelaten om waterspelletjes te doen, dan gaan we spelletjes doen van het beweegblad.  

Donderdag 13 juli 

Ochtend: vanmorgen gaan we een bankje/krukjes verven in de stijl van Mondriaan. Net zoals we al 

de Mondriaan-kast  hebben op de BSO, zo krijgen we nu ook een bankje/krukjes. 

Voor degene die geen zin hebben om te verven zijn er spelletjes te doen van het blad 

beweegkriebels. 

 

Lunch: gewone broodmaaltijd 

Middag: vanmiddag gaan we gezonde snoepjes maken.  

. 

 

 



Vrijdag 14 juli 

Ochtend: Vanmorgen gaan we het plein omtoveren tot het Mondriaan-plein, en wel met spuit-

stoepkrijt. Het hele plein mag vol, dus leef je uit!  

 

Lunch: vandaag gaan we een lekker eitje bakken voor op ons brood. Misschien wat ham of kaas erop 

voor wie dat lekker vind. 

Middag: vanmiddag gaan we…ja…hoe zullen we het noemen? Een-panty-op-je-hoofd-bowlen? Of 

zoiets? De uitleg: Je neemt een oude panty, daarin doe je een tennisbal.  
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Week 2: REGENBOOG  

Maandag 17 juli 

 

Ochtend: waar denk je aan bij een bepaalde kleur of wat is je 

lievelingskleur en waarom? Laat de kinderen dit opschrijven of tekenen op papier. Het leukste is om 

dan de kleur papier te gebruiken die een kind kiest. 

Lunch: we gaan pizzaatjes maken van pitabroodjes. Verder ook gewoon brood. 

Middag: Regenboog maken (proefje) 

Dinsdag 18 juli 

 

Ochtend:  Proefje: Skittles in het water 

Lunch: Regenboogbrood: versier je brood met zoveel mogelijk kleuren beleg (kaas, worst, 

komkommer, tomaat, paprika, fruit, enz) 

Middag:  Kliederen met verf. 

 

Woensdag 19 juli 

Ochtend: vanmorgen maken we een mega grote regenboog met onze handen. Dit doen we op witte 

lakens, en met verf. Dus verf je hand maar vol en stempelen maar! 

Lunch: tosti 

Middag: vanmiddag een spelletjesmiddag met spelletjes van het beweegkriebels blad. Of als het erg 

lekker weer is maken we er een waterpretmiddag van! 

 

Donderdag 20 juli 

Hele dag!! 

Vandaag gaan we de hele dag naar de natuurspeeltuin op Tiengemeten!! 

Waar we de kleuren uit de natuur gaan ontdekken. 

 



 

 

Zorg vandaag voor extra kleding ! 

 

 

 

 

Vrijdag 21 juli 

Ochtend: We gaan weer een leuk kleurenproefje doen. Dit keer met melk en kleurstof. 

Proef: Melkregenboog 

 
 

http://www.expeditionchemistry.nl/wp-content/uploads/2012/02/proefjeMelkregenboog.jpg


Lunch: verassing 

Middag: We gaan nog een proef doen, maar dit keer gaan we ‘proeven’. Durf je 

geblinddoekt een hapje te nemen zonder dat je weet wat je krijgt? Weet jij welke smaak je 

proeft? 

WEEK 3: ROOD-WIT-BLAUW 

Maandag 24 juli 

 

Ochtend: Rood-wit-blauw staat natuurlijk voor Nederland, en dus beginnen 

we maar met het knutselen van de Nederlandse vlag.  

Lunch: gewone broodmaaltijd 

Middag: vanmiddag gaan we Oud-Hollandse spelletjes doen. 

 

 

Dinsdag 25 juli 

Ochtend: vanmorgen gaan we bananenbrood bakken. Lekker en gezond. 

Lunch: Een lekkere Hollandse lunch: brood met kaas, ham, pindakaas en hagelslag.  

Middag: Vanmiddag gaan we naar het maisdoolhof bij de Koningshoeve.  

 

Woensdag 26 juli 

 

Ochtend: vanmorgen gaan we een rommelig schilderij maken. Dit houdt in dat je mag ‘gooien’ met 

de verf. Hoe het op je blad terecht komt, zo laat je het opdrogen.  

Lunch: gewone broodmaaltijd 

 

Middag: vrij (water) spelen, afhankelijk van het weer. 

 

Donderdag 27 juli 

 

Ochtend: proeven. Vanmorgen gaan we diverse echt Nederlandse producten proeven. Wie is er stoer 

en durft dat zelfs met een blinddoek op??  
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Lunch: pannenkoeken!!! 

 

Middag: vanmiddag gaan we appelcrumble maken. Een soort appeltaart, maar dan gezonder. 

SUIKERVRIJE APPEL CRUMBLE MET 

AMANDELMEEL 
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Vrijdag 28 juli 

Ochtend: vanmorgen gaan we knutselen met zoutdeeg. Maak er maar 

van wat jij wilt! 

 

Lunch: om de Hollandse week af te sluiten gaan we wentelteefjes bakken. 

 

Middag: omdat ze zo leuk zijn: de oud-Hollandse spelletjes!!! 

 

 

 

Week 4-Thema deze week; Rood/geel/groen (verkeer) 
 
 
Maandag 31 juli; 

 
Ochtend; Spelletjes doen,  
 
Lunch; Brood met beleg + zoet (normale lunch) 
 
Middag; Papegaaien knutselen  
 
 
  

 
Dinsdag 1 augustus; 
 
Ochtend;  
 
 Verkeersborden aanleren; 
 
Lunch;  
 
Van pitabroodjes pizza’s maken.  
 
Middag 
 
Speurtocht door het dorp.  
 
 
 

 
 
 
Woensdag 2 augustus;  
 
Ochtend; 
 
 Knutselen naar leeftijd; 
 
Lunch;  
 
Normale lunch. 



 
Middag; 
 
In de middag verkeer parcours buiten op het plein en bij slecht weer binnen. Behaal je 
verkeersdiploma! 
 
 
Donderdag 3 augustus 
 
Ochtend; 

 
Samen met de juf paprika soep maken. De 
kinderen die geen soep mee maken of al 
klaar zijn gaan met de andere juf een 
kleuren speurtocht maken.  
 
Lunch; 
 
Paprikasoep naar kleurkeuze en een 
stokbroodje erbij. Voor diegene die het 
niet lust hebben we natuurlijk ook iets 
anders. 
 

Middag; 
 
Ballonnen twister 
 
 
Vrijdag 4 augustus  
 
Ochtend;  

Met de juf smoothies maken en een NAR knutselen met belletjes op een stokje 
 
Lunch; 
 
"Kluts"eitje maken (geel) voor op brood. 
 
Middag; 
 
Spelletjes van het blad beweegkriebels   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Week 5; Thema deze week; Buitenleven (groen) 

 

Maandag 7 augustus 

Ochtend;  De kinderen mogen op de ramen zelf bloemen tekenen en in verven.  

De kinderen die dat leuk vinden mogen meehelpen met de lunch klaar maken. 

 

Lunch+middag; We vertrekken rond 11.30. We nemen allemaal belegde broodjes mee en drinken. 

We gaan naar Nieuw Beijerland naar kinderboerderij de Bokkensprong. Daar zit ook een grote 

speeltuin bij met een groot hek eromheen.  

We gaan daar lekker lunchen, naar de kinderboerderij en lekker spelen in de speeltuin. 

Om 16.00 gaan we weer terug naar de bso. 

 

Dinsdag 8 augustus;  

 

Ochtend; Zelf vliegers maken, daarna met je eigen 

gemaakte vlieger vliegeren buiten. 

Lunch; Normale lunch, boterhammen met beleg. 

Middag; We gaan met de kinderen die een zwemdiploma 

hebben naar Jive Events kanoverhuur. 

De kinderen gaan kanoën. Het is in Zuid Beijerland 

BELANGRIJK; GRAAG DOORGEVEN 

We vragen van te voren wie er wel/niet zwemdiploma’s 

heeft. En als je een zwemdiploma heb dan moeten ook je 

ouders  van te voren toestemming geven. 

De kinderen die nog geen diploma hebben blijven op de 

bso en gaan met de juf allemaal hapjes maken.  

We gaan een soort high tea maken. Als de andere kinderen 

terug zijn gaan we dit met elkaar opeten. 

En we gaan met de ''achterblijvers"waterspellen doen.  

 

Woensdag 9 augustus 

Ochtend; 

6 kamp op het plein; 

Er worden verschillende spellen uitgezet op het plein. 

Lunch;  Tosti’s 



Middag; Naar het bos toe in Zuid Beijerland, we gaan in het bos verschillende kleuren groen zoeken 

en we gaan daar met elkaar hutten bouwen. 

Donderdag 10 augustus; 

Ochtend; 

Foto’s maken buiten van dingen die de kinderen mooi vinden, we kunnen bv 
naar bloemen, bomen, speeltuin enz.   

Daarna uitprinten zodat het zwart/wit foto’s zijn. 

Lunch;  Een gewone boterhammen lunch 

Middag; We gaan ons eigen buitendoolhof maken 

 

Vrijdag 11 augustus 

Ochtend; Hutten bouwen op het plein,  

Lunch;  Broodjes knakworst eten in de zelfgemaakte hut(ten)  

Middag; Van bloempotten bijenkorven maken 

 

Week 6; Thema deze week; Zwart-Wit 

 

Maandag 14 augustus; 

 

Ochtend;  Zebratekening op stevig papier plakken, in laten 

verven met zwart en witte verf. 

 We gaan Foto’s maken van elkaar, gelijk uitprinten op de bso, 

zodat het zwart/wit foto’s zijn. 

 

Lunch;  Wentelteefjes (wit) 

 

Middag; 
 

Quiz over kleuren 

 

 
Dinsdag 15 augustus 
 

Ochtend;  Silhouetten maken 



Lunch;  Witte broodjes met beleg 

Middag; Hapjes maken met elkaar. (zwart/wit gerechten) 

 

 

 

Woensdag 16 augustus; 

Ochtend; Op 3 stukken groot karton tekenen we Jip, Janneke en Takkie 
(zwart) 

Lunch;  

Witte boterhammen met beleg 

Middag; 

Speeltuinen tocht, We bezoeken de verschillende speeltuinen in Zuid-Beijerland. 

 

Donderdag 17 augustus; 

 

We gaan naar faunapark nieuwe tonge. Lunch en drinken meenemen. 

We vertrekken rond 9.30 en om 14.00 worden we weer opgehaald bij het faunapark.  

 

Als we ‘s middags terugkomen kunnen de kinderen o.a kleurplaten kleuren van verschillende dieren 

die we op het faunapark hebben gezien. 



 

Vrijdag 19 augustus;  

 

Ochtend; We gaan allemaal waterspelletjes doen zoals; 

 

Lunch; Witte broodjes met beleg 

 

Middag; We spelen ezeltje prik 

 

Van 17.00 tot 18.00 mogen alle ouders komen van alle bso kinderen  

Ze mogen pannenkoeken mee eten. We hangen allemaal foto,s op van de hele vakantie zodat de 

ouders kunnen kijken. Gezellig met elkaar de vakantie afsluiten!  

HIERNA GAAN WE  WEER NAAR SCHOOL…………………………….. 

 


