Zomervakantie 2019:
Diverse thema’s



De tijdmachine

De onderwaterwereld
 HOLLYWOOD

De vakantie duurt van maandag 22 juli t/m vrijdag 31 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 1-22-26 JULI; Thema : de tijdmachine

Maandag 22 juli- Vandaag gaan we met de tijdmachine terug
naar de middeleeuwen;
Ochtendactiviteitactiviteit:
Fruit;
We gaan vandaag roggepap maken en proeven! Dit werd heel veel in de middeleeuwen gegeten.
We gaan van de blokken bij de bso een gracht maken. Een gracht is gebouwd van stenen muren met
torens erop en een ophaalbrug, de brug kan gemaakt worden van een houten bank die we op de
gracht aanleggen.
Veel sporten komen al uit de middeleeuwen;
Zoals atletiek, we maken buiten een parcours, dit parcours mogen de
kinderen gaan rennen.
Ook deden ze in de middeleeuwen aan kogelstoten.
Dit gaan we nadoen met een bal, hoever kunnen ze de bal gooien vanuit hun nek?
Ze deden ook aan ringsteken. Dit deden ze in de middeleeuwen op een paard.
Bij ons gaat er iemand in een kruiwagen zitten, de ander duwt de kruiwagen. Degene in de kruiwagen
probeert een stok door een ring te steken, de ring hangt op.
(gebruik de gekleurde ringen uit de bso ruimte van school en de achterkant van de grote scheppen
uit de schuur kunnen gebruikt worden als stok)
In het gras aan de zijkant van het gebouw kunnen de kinderen ver springen, je kan daarbij opmeten
hoever de kinderen kunnen springen.

Lunch:
In de middeleeuwen aten ze heel veel vlees.
We eten vandaag wit brood met bakjes saté met satesaus en gehaktballetjes in
tomatensaus (die je allebei kunt opwarmen in de magnetron)
Middagactiviteit:
We gaan lekker knutselen!
* een mooie hoed van een jonkvrouw
* schild en zwaard van een ridder
* ridders maken
In de middeleeuwen was het verschil heel groot tussen boeren en de mensen
van adel. We gaan een spel doen met twee verschillende hoepels (de
Boerenhoepel en de Koning en Koninginnen hoepel)

Dinsdag –23 juli Vandaag gaan we terug naar de Romeinen
Ochtendactiviteit:
Fruit;
De Romeinen aten heel veel fruit. Ze aten wel alles zonder
bestek. De kinderen mogen stukjes fruit eten met hun handen
op hun rug.
* De mummies komen uit de tijd van de Romeinen.
De kinderen mogen mummies van elkaar maken door elkaar helemaal in wc papier te wikkelen en
daarna mogen ze foto’s van elkaar maken.
We gaan een klok maken met Romeinse cijfers. Op groot karton mogen ze een ronde tekenen, de
Romeinse cijfers erop zetten en de klok verven.
Lunch:
De Romeinen aten veel eieren. We eten daarom vandaag bij het brood gebakken
eieren of gekookt voor degene die dit liever eet.
Middagactiviteit:
* We maken van bladerdeeg en knakworstjes mummies. We kunnen
deze tijdens de middagactiviteit rond 15.00/15.30 met elkaar opeten.
We gaan spelletjes doen uit de tijd van de Romeinen. Met onder andere
steentjes en dobbelstenen. De kinderen kunnen kiezen welke spellen ze
willen doen Op groot karton gaan we dieren tekenen en in verven.
Woensdag 24 juli; Vandaag geen BSO iedereen is op vakantie

Donderdag 25 juli; Vandaag gaan we terug naar de tijd van de dinosaurussen.

Ochtendactiviteit: Vandaag gaan we met de tijdmachine

terug naar de tijd van de dinosaurussen;
Fruit;
We maken van fruit dino’s
Combiactiviteit

We gaan naar het natuurhistorisch museum in
Rotterdam. We gaan om 10.30 weg en we gaan om
14.00 weer terug naar de bso. Daar gaan we eerst nog

wat drinken voordat we aan de slag gaan om zelf een dinosaurus te maken.
Als afsluiting eten we een lekker ijsje op de bso.

Vrijdag 26 juli; Vandaag gaat de tijdmachine niet terug maar voor uit naar de TOEKOMST
Ochtendactiviteit:
Fruit;
Van fruit maken we een robot
Na het fruit gaan we aan de slag om UFO’s te maken en de kaarten voor het levend kwartet.
Lunch:
brood en beleg
Middagactiviteit:
De Middagactiviteit wordt gevuld met het uitvinden van…….. De kinderen mogen ideeën bedenken
voor nieuwe uitvindingen.
Alle plannen worden verzameld en aan de ouders
getoond en wie weet gaan we wel proberen een
uitvinding uit te vinden.
We gaan een groot raket namaken van karton! Laat de
kinderen dmv samen werken eigen creatie te geven aan
het raket.
We maken een hapjes tafel met verschillende soorten
rauwkost en gezonde dipsaus.

Week 2-29 juli t/m 2 Augustus; Thema; De onderwater wereld

* De kinderen mogen deze week verkleed komen, als bv zeemeermin..
* De hele week liggen er kleurplaten die te maken hebben met het thema.

Maandag 29-07 Op ontdekkingstocht door de onderwater wereld.
Ochtendactiviteit:
Maandag 29-07
* Fruit; Van banaan en druiven een dolfijn maken (zie afbeelding)
* We gaan een quiz doen met 12 vragen over het onderwerp onderwaterwereld.
* We gaan een inktvis maken.
* Jullie kunnen ook van wc rollen en/of van ijsstokjes zeemeerminnen maken. Dit is meer voor de
oudere kinderen.

Lunch: Vandaag eten we brood en beleg, met als extraatje een vissticks uit de
oven.
Middagactiviteit: Beweegkriebels
* We gaan waterspelletjes doen!! Voel je als een vis in het water, lekker
nat worden met allerlei spelletjes!!
De kinderen mogen tussendoor van een eierkoek een vis maken en
opeten
Dinsdag 30-07: Schelpen en bos gaat dat wel samen?
Ochtendactiviteit:
* fruit; fruitspiesjes maken van verschillende soorten
fruit
We gaan knutselen met schelpen!!
- schilderijtjes van vissen maken

- schilderijtje van een krab maken
- schelpenketting maken (met stukjes gekleurde rietjes ertussen)
- Zand tekening maken, lijm op blaadje doen, zand er op strooien, daarna mooie schelpen erop
plakken, evt blauw water erbij verven.
Lunch;
brood en beleg
Middagactiviteit:
We gaan koekjes bakken. We maken hierna schelpen met parels van de koekjes.
We gaan eerst zandkoekjes bakken volgens de verpakking.
Als de koekjes klaar zijn jam er tussen doen en schuin op elkaar leggen.
De parel maak je van een witte druif.
Als ze klaar zijn lekker opeten.

Beweegkriebels
Daarna even lekker naar het bos toe! Daar lekker hutten bouwen, spelen.

Woensdag 31 Juli- Vandaag geen BSO iedereen is nog op vakantie

Donderdag 1 Augustus
Ochtendactiviteit en lunch:
Fruit eten
Beweegkriebels
* We gaan naar de Hitserse Kaai toe, na het fruit vertrekken we daar heen.
We nemen zelfgesmeerde boterhammen mee, om daar lekker te gaan picknicken (lunchen).
We kunnen lekker spelen daar, bal mee, evt andere spelletjes mee om daar te doen.
We gaan niet zwemmen, omdat er een aantal nog geen zwemdiploma
hebben.
Rond 13.30 weer terug. Dat kan ook eerder of later, ligt eraan hoe het
gaat met de kinderen.
Middagactiviteit:
* We gaan een duikboot maken en daar proefjes mee doen (zie bijlage)

* We hebben nog meer proefjes met water die ze kunnen doen; (zie bijlagen)
1. Proef met luier
2. Water café
3. Kameleon bloem
4. Magisch water
We eten als afsluiting een ijsje op de bso met elkaar.
We gaan woorden anders beleven dmv spelletjes;
-uitbeelden
- raden met tekenen
Vrijdag 2 Augustus
Ochtend activiteit
Fruit;
We maken van een watermeloen een schip

De meloen uithollen en vullen met stukjes fruit, de masten
kunnen van stukken appel worden gemaakt.
We gaan zeemeerminnenstaarten maken!
* De kinderen mogen een zeemeerminnenstaart tekenen op
karton, of de juf doet dat en de kinderen mogen het zelf verven,
versieren, helemaal maken zoals ze zelf willen, glitters, stickers enz.
* De grotere kinderen mogen octopussen maken van wol.
* Lunch; Brood en beleg
Middagactiviteit/Beweegkriebels:

* Stoelendans speciaal!
Op iedere stoel ligt een blaadje, als de muziek stopt, op het blaadje
beginnen met aquarium tekenen. Als de muziek weer verder gaat
weer lopen rond de stoelen, zo worden de tekeningen steeds door
anderen verder gemaakt en komen er grappige tekeningen uit als
het goed is.
* Er was een dolfijn....
Even uit rusten. De kinderen zitten in een kring, ze zeggen om de
beurt een woord, de juf neemt het op zodat er een zelf verzonnen
verhaal uitkomt die ze met elkaar hebben gemaakt.
Even lekker naar speeltuinen toe met de kinderen, loop een rondje door
Zuid-Beijerland om verschillende speeltuinen af te gaan en overal even
lekker spelen.
Als afsluiting eten we popcorn!!

Week 3-5 t/m 9 Augustus; Thema : HOLLYWOOD

* De kinderen mogen deze week verkleed komen als echte filmsterren! Bv galajurkjes, nette
bloesjes enz.
* Er liggen de hele week tekeningen klaar die te maken hebben met het thema Hollywood.
Maandag 5 Augustus- Vandaag ligt de rode loper uit.
Ochtendactiviteit:

We eten vandaag fruitsterren!!
We gaan een rode loper maken, net als bij filmsterren.
Deze rode loper blijft de hele week liggen.
Plak heel veel rood papier aan elkaar vast, De namen van
de kinderen komen op de gouden sterren te staan. De
sterren worden op het rode papier geplakt. De hele week
kunnen kinderen hun namen maken op gouden sterren en er
iedere dag bijplakken..
Lunch;
De kinderen mogen zelf sterboterhammen maken.
Middagactiviteit:

* Talentenshow!!
Vanmiddag mogen de kinderen een act verzinnen, uitwerken,
oefenen en uitvoeren.
Ze mogen bv dansen, zingen, playbacken, een sportoefening
doen.
De kinderen worden in groepjes verdeeld. Ze kunnen met elkaar beslissen wat ze gaan doen
en dit oefenen met elkaar.
Voor het optreden kunnen ze zich mooi opmaken en aankleden.

Om ongeveer 15.30 komen de kinderen van het kinderdagverblijf naar ons toe en gaan de
groepjes om de beurt optreden als echte sterren!!
Na de voorstellingen krijgen de kinderen een hapje en een drankje.
Dinsdag 6 Augustus
Ochtendactiviteit:

Fruit; Yogurt met verschillende soorten fruit erbij.
We gaan vandaag armbandjes maken.
We hebben heel veel mooie materialen, waar we hele mooie verschillende armbandjes van
kunnen maken.
De jongens mogen iets van hout maken, we zorgen voor genoeg hout, spijkers en hamers. Ze
mogen zelf bedenken wat ze gaan maken.
Lunch; We eten vandaag tosti’s!

Middagactiviteit:
Beweegkriebels

We gaan dansen als sterren!!
We gaan dansspelletjes doen, afhankelijk van het weer binnen of buiten.
* stopdans
* stoelendans
* limbodansen
* de juf geeft opdrachten die de kinderen nadoen, zoals bv hinkelen, met armen zwaaien,
klappen enz.
We gaan vanmiddag zelf popcorn maken!
We kijken met elkaar een film op het Digibord van school en eten de eigen gemaakte
popcorn op. Zo kijken we met elkaar naar de echte sterren van de film.
Woensdag 7 Augustus
Ochtendactiviteit:

We gaan ons eigen lipgloss maken! De kinderen mogen het mee
naar huis nemen.
De jongens mogen iets van hout maken, ze mogen zelf bedenken wat ze gaan maken met
hout, spijkers en hamers.
Lunch: Vandaag hebben we een heerlijke broodmaaltijd als lunch.

Middagactiviteit:
Beweegkriebels

We gaan naar het bos toe, even lekker vrij spelen en hutten
bouwen.
Als we terug zijn eten we plakjes ontbijtkoek..
We gaan onze eigen filmdoek maken! Met verf witte handen zetten, een ster in het maken,
met naam en datum erbij.
Evt versieren met glitters.

Donderdag 8 Augustus
Ochtendactiviteit:

Fruit; smoothies maken
Beweegkriebels

We gaan een speurtocht doen, verdeel de groep in 2 groepjes.
De eerste groep mag een speurtocht uitzetten.
Ze maken een route van gele sterren met stoepkrijt. In iedere ster staat
een opdracht, die de andere groep mag doen of er staat een vraag die ze mogen beantwoorden.
Als het groepje de speurtocht heeft gelopen mogen ze zelf een speurtocht gaan uitzetten voor
de andere groep, met rode pijlen waar opdrachten of vragen in staan.
Lunch: brood met ei, zowel gebakken als gekookt.
Middagactiviteit:

We gaan een hele lange rij met glitter en glamour knijpers maken!
De knijpers insmeren met lijm en in een bakje met glitters doen, helemaal rondom. Allemaal
verschillende soorten knijpers maken, allemaal aan elkaar vast plakken en dan krijg je een
hele lange rij gekleurde glitter knijpers!
We gaan in ons “casino”bingo spelen!
Er zijn kleine prijsjes te winnen, die allemaal in het
teken staan van Hollywood, glitter en glamour!

Vrijdag 9 Augustus
Ochtendactiviteit;

Fruit eten;
De kinderen worden geschminkt en ze kunnen nagellak opdoen, hun haren kunnen mooi
worden gemaakt. Ze kunnen daarna foto’s maken van elkaar.

Beweegkriebels

Veel Hollywood sterren zijn betrokken bij sportsterren, wij gaan oefenen een sportster te
worden met;
* flessenvoetbal
* spijkerpoepen
* basketballen
Lunch; brood en beleg
We gaan gezonde eierkoeken maken! (Zie bijlagen)
Daarna lekker opeten!
Middagactiviteit/ Bewegen:

We gaan naar de kinderboerderij. Er zijn verschillende dieren die grote Hollywood sterren
zijn (geworden). Denk aan Flipper, Lassie, Mr. Ed het sprekende paard, enz. We kunnen bij
de doeltjes lekker voetballen, en bij de dieren kijken. Onderweg kunnen we ook even naar de
speeltuin toe.

Zie voor de rest van het programma deel 2 van het vakantieschema.

