Zomervakantie 2018:

Diverse thema’s


Meedoen

 Beleven
Voelen, ruiken & proeven
 Samenspel




Ontdek je creativiteit
 Sportief

De vakantie duurt van maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus a.s.
Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er
aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn. Bij elke lunch is er naast brood
iets extra’s wat past bij de dag.

Week 1; Thema Meedoen (16-20 Juli)
Maandag
Ochtendactiviteit:
Ochtend: We gaan o.a. eigen Appelmoes maken en jullie mogen dit lekker mee naar huis nemen!
Lunch: Bij de lunch een lekker gekookte eitje!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan verschillende spelletjes doen met o.a kranten, blinddoek
enz
Middagsnack: Er wacht ons een verrassing
Dinsdag
Ochtend: Op groot karton gaan we dieren tekenen en in verven.
Lunch: Iedereen mag een eigen pizza maken en
opeten!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan voor elkaar speurtochten uitzetten!
We komen uit bij de kinderboerderij en mogen daar
meehelpen met de dieren te verzorgen. We kunnen
ook daar nog even lekker spelen.

Woensdag;
Ochtend: We gaan mooie waaiers maken!
Lunch: Iedereen mag zijn eigen sandwiche maken en
opeten!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan muziek opzetten, dansen en spelletjes doen
zoals stopdans, limbodansen enz.

Donderdag
Ochtend: Fruitspiesjes maken
Foto’s maken van elkaar waarop iets anders is dan
het lijkt!
Alsof je een huis op je hand heb bv. De foto’s
worden later afgedrukt en met de kinderen
meegegeven.
Lunch: Wentelteefjes eten!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan goochelen!
De kinderen kunnen verschillende goocheltrucs
oefenen en bij elkaar voor doen en smiddags bij
het ophalen de truc bij papa of mama doen!
Vrijdag
Iedereen van de BSO is met vakantie.

Week 2; Thema Beleven (23-27 Juli)
Maandag
Ochtend:
Beweegkriebels
We gaan naar stad heel dicht bij. Deze stad draagt
de gedeeltelijk ook een jongensnaam! Deze stad
heeft ook een naam genoot buiten Nederland.
Eerst vertellen we een stukje geschiedenis van

deze stad voordat we gaan en daar we alles gaan bekijken en er lekker rond lopen!
Lunch: We gaan picknicken in deze stad!
Middag: Er liggen kleurplaten klaar van bv bunkers, fort enz.
Dinsdag
Ochtend:
Beweegkriebels
We gaan beleven hoe kinderen in Arme landen leven.
Iedereen een rugzak op, gevuld met fles water en zo lopen we met elkaar een ronde door het dorp.
Zo lopen heel veel kinderen dagelijks in andere landen.
De grotere kinderen krijgen een grotere fles in hun tas.
Wilt u een rugzak meegeven voor vandaag alstublieft?
Lunch: We eten broodjes knakworst vanmiddag!
Middag:
We gaan van een Boek een hoorspel maken.
Welke geluiden kan je maken, we nemen iedere zin door met
elkaar en schrijven de geluiden op.
Daarna oefenen we een x achter elkaar met geluiden erbij en
uiteindelijk leest iemand het verhaal voor en maken de
Andere alle geluiden, dit nemen we op zodat we een hoorspel
hebben.

Woensdag
Ochtend: We gaan koekjes bakken! En lnatuurlijk opeten..
Lunch: Diverse broodsoorten
Middag:
Beweegkriebels
Op karton gaan we verven met onze blote voeten.
Of met noppenfolie onder je schoenen voor een extra leuk effect!
Donderdag
Ochtend: Smoothies maken
We gaan woorden anders beleven dmv
spelletjes;

-uitbeelden
- raden met tekenen
Middag:
Beweegkriebels
Een tocht door het dorp, kinderen mogen alles opschrijven wat ze zien, ruiken, voelen, horen
onderweg, anders beleven.
Vrijdag

Iedereen van de BSO is nog steeds op vakantie.

Week 3; Thema Voelen, ruiken & proeven (30-07 t/m 03-08)

Maandag

Ochtend: We gaan allemaal Zintuigspelletjes doen, door Dingen te voelen en te benoemen!
Lunch: We eten vandaag Mie met stokjes!
Middag:
Beweegkriebels
We lopen onder elkaars begeleiding geblinddoekt door het dorp en gaan raden waar we zijn door te
ruiken bv; bakker, viskraam enz.
Dinsdag
Ochtend: Vandaag gaan we allemaal zintuigspelletjes, het
zijn spelletjes waarin ze zich goed moeten kunnen
concentreren.
Lunch: We eten tosti’s!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan anders verven;
- met neus
- met voeten
- met handen
Woensdag
Ochtend:
We gaan scheerschuim mengen met verf en mooie kunstwerken maken!

Lunch: Vandaag hebben we een heerlijke broodmaaltijd als lunch.

Middag:
Beweegkriebels
We gaan verschillende speeltuintjes bezoeken in ZuidBeijerland en eten op de terugweg een ijsje bij Yummy
Yummy!

Donderdag
Ochtend:
We gaan vandaag op bezoek bij de passiewaard!
We gaan met de bewoners knutselen, kleuren, Lezen, kletsen en gezellig wat drinken.
Lunch: We eten gebakken ei op brood vandaag!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan geurenmemory doen vanmiddag!

Vrijdag
Ochtend/Middag/ Bewegen:
We gaan lekker bewegen door spelletjes te doen waarbij je goed naar de woorden moet luisteren..
Ook gaan we allerlei waterspelletjes doen vandaag!
Tussendoor maken we onze eigen Smoothies

Week 4; Thema Samenspel (06 t/m 10-08)
Maandag
Ochtend:
Zelf Sinaasappelsap maken
We gaan met elkaar een lied zingen!
Kinderen mogen een lied liezen, teksten
verdelen, oefenen en zingen!
Middag:
Beweegkriebels
We gaan knutselen;
Eenhoorns en Voetbalshirts!
We gaan allerlei oud-Hollandse spelletjes doen!
Dinsdag

Ochtend/Middag/Beweegkriebels:
We gaan met het pondje naar 10-gemeten!
We gaan daar picknicken, spelen en alles bekijken daar!

Woensdag
Ochtend/Middag/Beweegkriebels:
We gaan bananenmuffins maken en opeten!
We gaan bloempotten verven, zaadjes indoen en
mee nemen naar huis!
Donderdag
Ochtend: Beweegkriebels
Basketbal wedstrijdjes onder elkaar!
Lunch:We gaan tosti’s eten
Middag:
Van hout en spijkers figuren maken!

Vrijdag
Ochtend/Middag: Beweegkriebels
Spel; De grond is lava!
We gaan een vulkaanuitbarsting namaken dmv proefjes!
We eten daarna een lava koekje!

Week 5; ontdek je creativiteit! ( 13 t/m 17-08)
Maandag
Naar jeugdvakantieland
in Ahoy!!
We verblijven hier de hele dag dus
beleven we allerlei avonturen

lunchen we hier en

Mogelijk dat de haal en brengtijden iets
tijden maar dat laten we u t.z.t. weten.

afwijken van de normale
Dinsdag
Ochtend

Creatief met fruit
Zelf poppenkastvoorstelling bedenken en daarna uitvoeren!
Lunch: We eten tomatensoep!
Middag: Beweegkriebels We gaan eigen kunstwerken maken op
karton!
We gaan een spel doen met een Dobbelsteen en spontaan bedachte
opdrachten!
Woensdag
Ochtend
De tekening is voor de helft gemaakt, wie maakt hem af?
Middag: Beweegkriebels
We gaan naar de speeltuin!
We gaan Pasta verven en daar mooie armbanden, kettingen
van maken!
Buiten maken we van stoepkrijt mooie kunstwerken!

Donderdag
Ochtend
We gaan zelf brooddeeg maken, daar kunnen we later figuren
van maken en verven!
Lunch: We eten pannenkoeken!
Middag: Beweegkriebels
We gaan creatief tekenen;
- met blindoek
- via spiegel
Vrijdag
Ochtend en middag
Uitleven met allerlei materialen!!
Alles komt op tafel, wie maakt er iets moois?
Woordenspelletjes met ballonnen!
Eigen eierkoek versieren en opeten.

Week 6; Thema Sportief ( 20 t/m 24/08)
Maandag
Ochtend/Beweegkriebels
Allerlei “Minute To win iT” spelletjes!
We gaan appelchips maken!
Lunch: Tosti’s eten!
Middag: We doen vanmiddag verschillende proefjes!

Dinsdag
Ochtend/Beweegkriebels
Dance workshop!
Vandaag komt er iemand een echte dance workshop geven!
Middag: Vanmiddag gaan we Naar de kinderboerderij en we eten
een lekker ijsje met elkaar!

Woensdag
Ochtend/Beweegkriebels
We gaan steppen naar het bos en gaan daar verschillende spelletjes
doen;
- dierengeluidenspel
- omgekeerd verstoppertje
- boompje verwisselen
Middag: Ook verzamelen we allemaal spullen waar we op de bso mee gaan knutselen!
Donderdag

Feest!!
We hebben vandaag ons afsluitingsfeest!!
We gaan hapjes maken, taart, cake,jes! En we versieren alles mooi vandaag!
Ook maken we verschillende plekjes waar de kinderen smiddags activiteiten kunnen doen.
Vanaf 16.00 komen de andere kinderen, de ouders, opa’s en oma’s voor het feest!!

Vrijdag

De kinderen mogen het programma van de afgelopen 6 weken nog een keer bekijken;
- Wat willen ze nog maken?
- Wat willen ze nog eten?
Zo kunnen ze kijken wat ze nog een keer willen doen wat ze zelf nog niet hebben gedaan.

Noot; mocht u kind zijn aangemeld maar onverhoopt toch niet komen meld u dit dan tijdig zodat wij gemaakte
afspraken kunnen aanpassen of verzoeken van andere ouders eventueel alsnog kunnen inwilligen.

We verzoeken u tevens kinderen standaard een setje reserve kleding e.d. mee te geven. Dit i.v.m. diverse
activiteiten zoals waterspelletjes, proefjes, bakken en koken, enz. Verder is het fijn als dit sort
weersomstandigheden zich ook in de vakantie voordoen uw kind zwemkleding en een handdoek meet e geven.
Let er op dat dit mee gegeven wordt in een rugzak of plastic tas (eventueel met de eigen naam er op).

