
Zomervakantie  2019: 

Diverse thema’s 

 Op avontuur 

 Wereldwijd 

 Beroepen 

 

 

 

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 4-12 t/m 16 Augustus; Thema : Op avontuur  
 
Maandag 12 Augustus. Vandaag is het piratendag!! 
 
Ochtendactiviteit:  

Fruit; We gaan van bananen piraten maken. 

 

De kinderen mogen als piraten worden geschminkt! 

 

We gaan zwaarden maken van karton  

Zwaard uitknippen van karton, verven en versieren zoals ze het 

zelf willen. 

 

Lunch; 

We eten vandaag gehaktballetjes bij het brood! Want Piraten aten heel veel 

vlees.. 

Voor wie geen gehaktballetjes lust, bv banaan op brood eten als extra. 

 
 

 

 

Middagactiviteit:  

Beweegkriebels 

We gaan echte piratenspelletjes doen! 

 

* touwtrekken  

* schatgraven, om de schat te vinden moeten de kinderen een echte schatkaart gebruiken. De 

schatkaart brengt ze naar de schat toe! 

* planklopen 

 

De kinderen mogen een schatkist knutselen. Door hem uit te knippen en te vouwen. 

Ze mogen het daarna verven en versieren zoals ze het zelf willen. 
 

 

Dinsdag 13 Augustus. Vandaag gaan we op zoek naar de schatten. 

Ochtendactiviteit 

Fruit eten 

 

We vullen schatkisten met allemaal verschillende dingen 

erin. 

In de schatkist maken we een gat, waar je met een hand 

doorheen kan. 

De kinderen mogen om de beurt geblinddoekt voelen en 

raden wat er in zit. 

 

Spannend!! Waar ga ik met mijn hand in? 

 

Lunch; We eten vandaag brood en de kinderen mogen hun eigen salade samen 

stellen. 

 



Middagactiviteit/Beweegkriebels:  
 

Er staan verschillende bakjes met komkommer, tomaten, radijsjes, sla, ei, augurk enz. 

Ze kunnen zelf pakken wat ze daarvan lekker vinden. 

 

We gaan voor ons tussendoortje gezonde appeltaartmuffins maken! 

Daarna lekker opeten! 

 

Piraten en zeerovers moesten vroeger niet alleen sterk maar ook 

slim zijn. Soms was het een kat en muis spel om te overwinnen. 

Vanmiddag gaan we zelf ontdekken hoe dit in zijn werk gaat. 

 
Woensdag 14 Augustus 

 

Ochtendactiviteit/Beweegkriebels: 

Fruit eten 

 

Dierengeluidenspel; 

 

We gaan naar het bos toe, de kinderen zitten verspreid verstopt in het bos en ieder kind is een 

ander dier. Ze gaan allemaal het geluid namaken van het dier wat ze zijn. Wie vind de uil, de 

tijger of de koe! Zoek ze allemaal. 

   

Spannend in het bos, ze kunnen overal zitten!! 

Na het dierengeluiden spel is er vast nog wat tijd over om even vrij te kunnen 

spelen. 

Lunch; 

Brood en beleg  

 
Middagactiviteit:  

Vaak vinden mensen spinnen erg spannend! Wij 

gaan vanmiddag spinnen maken. 

 

Er hangen allemaal ballonnen op, in iedere ballon zit 

een briefje met een opdracht. 

Om de beurt mogen de kinderen zelf kiezen welke 

ballon ze willen. Ze mogen die ballon lekprikken. 

De opdracht die uit de ballon komt mag hij/zij doen. 

Bv, zing een kinderliedje bij het kdv, loop 5 rondjes 

over het plein, teken een paard enz. 

 

 Spannend, welke opdracht moet ik doen? 

 
 

Donderdag 15 Augustus 

 

Ochtendactiviteit:  

Fruit; yoghurt met stukjes fruit 

 

Groot legervliegtuig namaken, op karton legervliegtuig, daarna in verven met de goede 

legerkleuren.  

   

Lunch; Brood en beleg 



 
Middagactiviteit: Beweegkriebels 
 

We gaan naar fort buitensluis in 

Numansdorp. We gaan om 13.00 weg. 

 

En om 16.00 worden we weer opgehaald. 

De kinderen kunnen daar rondlopen en 

alles bekijken. Het fort bestaat al vanaf de 

18e eeuw. 

 

Als we terug zijn crackertjes eten met 

beleg. 
 

 

 

Vrijdag 16 augustus 

 

Ochtendactiviteit/ Beweegkriebels 

Fruit eten 

 

We gaan vanmorgen 2 spannende scouting spelletjes doen; 

 

* ik luister naar je en ik beweeg 

* commando pinkelen 

 

(Zie bijlagen) 

 

Lunch;bruine broodjes met knakworsten  

 
Middagactiviteit:  
 

We gaan vanmiddag naar het hoekse waard landschap in 

Numansdorp.   

We gaan om 13.45 weg. 

 

We kunnen daar binnen allerlei dingen bekijken en 

ontdekken. 

 

Ook kunnen we met prikkers in de tuin de route lopen en het 

afval weghalen. 

 

We eten daar nog even lekker een ijsje en we lopen door naar het veerbos. 

Spelen in het bos, hutten bouwen, ontdekken wat er allemaal te zien is in het bos. 

Rond 16.45 worden we weer opgehaald. 

 

Voor de ouders; Let op !! Uw kind is wat later dan 16.30 uur terug, houd u hier rekening 

mee.            
 

 

 



 

Week 5-19 t/m 23 Augustus; Thema;Wereldwijd – Langs allerlei landen. 

 
Maandag 19 Augustus - ITALIE 
 

 

Fruit eten; 

 

De kinderen mogen van verschillende soorten pasta kettingen maken!  

Verven en vastmaken aan draad. 

 

Een paar kinderen mogen de juf helpen met lasagne klaar maken! 

 

Lunch; 

  

We eten vandaag lasagne! Daarnaast mogen ze ook gewoon brood eten. 

 We maken ook grappige spaghetti met knakworstjes  

 
Middagactiviteit: Beweegkriebels 

 

We gaan buiten op witte lakens verschillende vlaggen namaken. 

Je mag zelf kiezen wat voor vlag je willen namaken. Ook mag je er 

dingen bijtekenen die bij het land horen.   

 



Daarna kunnen we het plein ermee versieren, door op verschillende plaatsen op te hangen of 

we maken met andere dekens+lakens een tent van. Zitzakken erin en we kunnen lekker in een 

eigen tentje zitten. 
 

Dinsdag 20 Augustus- ENGELAND 
 

 

Ochtendactiviteit 

 

Fruit; yoghurt met verschillende soorten stukjes 

fruit 

 

We gaan Engels drop namaken!   

 
Lunch: 

Brood met gebakken ei! Ze eten in Engeland heel veel eieren. 

 
Middagactiviteit: Beweegkriebels 

We gaan scones maken! Dit is een typische Engelse 

lekkernij!  

Ze kunnen hier marmelade opdoen en-of (halva)jam, 

dit is typisch Engels. 

 

Daarna lekker opeten! 

 

We gaan een woord spelletje doen. 

 

Ieder kind heeft 3 kaartjes, A,B en C. Raad het 

Nederlandse woord voor het Engelse woord (en 

omgekeerd) voor wat de beroepskracht voorzegt. 

 

Zo leren we op een leuke manier Engelse woordjes. 
 

 

Woensdag 21 Augustus - China 

 

Ochtendactiviteit 

  

Fruit; smoothies van aardbeien en bananen 

 

De kinderen mogen een Chinese waaier maken en/of een Chinese draak!  

 
Lunch: 

Er mogen ook kinderen meehelpen met de Chinese Mie maken. 

 

We eten Chinese Mie met stokjes eten, net als in China, met Brood en beleg 

erbij. 

Ook hebben we mini loempia,s uit de vriezer erbij.  

 
Middagactiviteit: Beweegkriebels 

We gaan buiten verschillende spelletjes doen  

 

* Chinees voetbal 



* Eilandbal 

* Staarttikkertje 

* Chinese muur 
 

Donderdag 21 augustus –Belgie  

 

Ochtendactiviteit 

Fruit eten; 

 

 We gaan Belgische vlaggen maken van karton! 

 

Op groot karton mogen de kinderen een Belgische vlag maken  

Ze mogen het verven in de goede kleuren van de Belgische vlag. 

 

De kinderen die willen kunnen ook een Belgische vlag maken van ijsstokjes  

 

 
Lunch: 

Brood eten, 

 
 
 

Middagactiviteit: Beweegkriebels 

We gaan naar een boerderij in de buurt, daar maken 

ze zelf vers ijs.  

We kunnen daar rondkijken bij de koeien en een 

lekker vers ijsje eten. 

 

We eten als we terug komen Belgische wafels met 

rood fruit erbij! (Aardbeien, frambozen) 

 

 

Vrijdag 22 Augustus -Nederland 

 

Ochtendactiviteit  

 

Fruit; maak mooie tulpjes van kaas, meloen, komkommer en saté 

prikkers.  

 

We gaan door Zuid-Beijerland heen met een fotospel “ontdek je dorp”. Wijs in je eigen dorp 

echte Hollandse dingen aan en daar maken we een foto van.  

Als de foto's klaar zijn kunnen we daar een Holland collage van maken. 

 
Lunch: 

Brood en beleg en als extra erbij stokjes met aardbeien en oud-Hollandse 

poffertjes (zie afbeelding)  

 

 Middagactiviteit/Beweegkriebels 

 We gaan oud-Hollandse spelletjes doen; 

 

* koekhappen 

* sjoelen  

* zaklopen 



* blik gooien  

* ezeltje prik 

 

We maken een knipkaart waarin ze kunnen laten aftekenen wat ze hebben gedaan voor spel. 

 

 

Week 6- 26 t/m 30 Augustus; Thema: BEROEPEN 
 

Maandag 26 Augustus - DOKTER  

Ochtendactiviteit 

Fruit; smoothies maken 
 

We gaan rollenspelletjes doen. 

De kinderen worden in groepjes verdeeld. 

 

Een groepje mag overleggen wat ze zogenaamd mankeren. 

Ze komen terug en spelen dat ze bv gebroken been hebben, misselijk zijn, gevallen zijn enz. 

Ze mogen dit echter laten lijken met ketchup (bloed), verband omdoen, met stiften plekjes 

tekenen op lijf enz. 

 

De anderen mogen hun helpen, ze mogen proberen of ze weten hoe ze kunnen helpen. 

Om de beurt mogen de kinderen patiënt of dokter spelen. 

 
 

Lunch:  

Brood met gebakken of gekookt eitje erbij, komkommer en paprika erbij. 
 

 

Middagactiviteit/ Beweegkriebels:  

We maken van een schoenendoos een kijkdoos waarin het 

ziekenhuis te zien is.   

 

Alles inkleuren, in de doos plakken en de doos mooi versieren zodat het op een ziekenhuis 

lijkt. 

 

Buiten spelletjes doen! 

 

* Kindje ligt op de brancard (in de kar), 

De verplegers brengen de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis! Maar er ligt een 

hindernis van pionnen, hoepels enz, voorzichtig maar wel met haast door het parcours naar 

het ziekenhuis toe. 

 



* er staat een flesje water aan de overkant, dmv een parcours gaan de kinderen naar de 

overkant met een dokterspuit in hun hand en spuit het leeg in het flesje, de groep die als eerste 

het flesje vol heeft, heeft gewonnen. 

 

* er staat een kindje aan de overkant, dmv het parcours gaat iemand naar de overkant en plakt 

een pleister op degene die aan de overkant staat, maakt niet uit waar het wordt geplakt.  

Het groepje die als 1e 10 pleisters heeft geplakt op degene aan de overkant heeft gewonnen. 

 
 

Dinsdag 27 Augustus - KAPITEIN 

 

Ochtendactiviteit/Beweegkriebels  

Fruit; we maken van meloen bootjes.   

 

We gaan van ijsstokjes bootjes maken! 

De stokjes gaan we mooi verven.  

 

Lunch;bruine broodjes en beleg  

 

 
Middagactiviteit/ Beweegkriebels:  

We gaan rond 13.00 weg, naar de natuurspeeltuin in Oud-

Beijerland!  
 

De kinderen kunnen daar heerlijk spelen!! 

Van te voren vragen we of de ouders zwemkleding en andere kleren 

meenemen. 

 

We gaan om 16.30 weer terug naar de bso toe.  

 

De kinderen kunnen daar nog even uitrusten door spelletjes te doen of te kleuren. 

 

Mededeling voor alle ouders; LET OP We zijn wat later terug dus aub kom niet te vroeg voor 

het ophalen. 
 

Woensdag  28 Augustus – BOER (Agrariër )  

 

Ochtendactiviteit: 

Fruit eten 

 

We gaan naar de kinderboerderij. 

We gaan helpen met de dieren verzorgen en nemen appels mee voor de dieren. 

 
Lunch: Vandaag is er een speciale verassing als lunch.  

 
 

 

Middagactiviteit/Beweegkriebels: 

We gaan vanmiddag boerenspelletjes doen! 

 



1. Spijkerbroek hangen, hang een oude spijkerbroek ergens aan vast, om de beurt mogen de 

kinderen proberen zo lang mogelijk te blijven hangen  

 

2. Koeien melken, latex handschoenen vullen met water, ergens aan vast hangen en dan 

“melken” maar. 

  

3. Eier race, loop een eigen uitgezet parcours met een ei op een lepel, proberen niet te laten 

vallen. 

 

4. “Schapen scheren”, ballon opblazen, ergens aan vast maken. Inspuiten met scheerschuim, 

kinderen mogen met een mesje en water het schuim eraf scheren, 

totdat hij “geschoren” is. 

 

We eten verschillende soorten kaas, zodat de kinderen de smaken 

kunnen proeven en vergelijken. 
 

 

Donderdag  29 Augustus – POLITIEAGENT 

Ochtendactiviteit : 

Fruit; yoghurt met stukjes fruit 

 

Rond 10.00 komt de wijkagent van Zuid-Beijerland bij ons 

langs! 

Die komt in echt uniform! 

 

Ze zal van alles vertellen over haar beroep als politieagente 

en de kinderen mogen ook haar allemaal vragen stellen. 

Bedenk deze vragen alvast van te voren met de kinderen. 

 

Lunch; 

Brood met beleg 

 

 

 
Middagactiviteit/Beweegkriebels:  

* We gaan een vossenjacht houden!  

 

Een groepje kinderen zijn de boeven. Ze zijn ontsnapt uit de 

gevangenis!  

Ze gaan zich ergens verstoppen, maar ze hebben wel sporen achter gelaten van voetstappen! 

 

Een ander groepje vertrekt een half uur later, dat is de politie.  

Ze gaan de boeven opsporen en ontdekken dat de boeven voetsporen hebben achtergelaten. 

Door die te volgen gaan ze proberen de boeven op te pakken. 

 

Later kunnen de boeven en de politie’s omwisselen van groepje, zodat iedereen zowel boef als 

politieagent is geweest.  

 

Alle kinderen krijgen een waterijsje zodra we klaar zijn met de  boevenjacht. 

 

We gaan ook 2 politie knutsels maken. 

 

1. Politieshirt  



2. Handboeien  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 30 Augustus – KOK  

 

 

 

 
 

Fruit eten; 

 

We gaan vanmorgen met elkaar de hapjes voor vanmiddag alvast klaarmaken, fruit en groente 

snijden en leuk “opmaken” 

 

Ook gaan we cake voor de ouders bakken! 

 

Vanmiddag hebben we feest!! Het is alweer de allerlaatste vakantiedag!! 

 

Vanaf half 1 zijn alle kinderen van de bso welkom, ook de kinderen die normaal niet op 

vrijdag komen. 

 

We gaan eerst pannenkoeken eten!!  

 

Voor de ouders hebben we koffie-thee met eigengemaakte cake  

 

Daarna gaan we een spetterfeest houden. 



 
 

Er staan allemaal emmers en de tuinslang wordt uitgerold. De kinderen mogen spelen met 

waterpistolen, waterballonen enz. 

Tussendoor kunnen de kinderen water drinken. 

 

Rond 15.00 gaan we dit opruimen. 

 

Daarna hebben we voor de kinderen een tafel met fruit en groente als tussendoortje, 

 

# Fruitspiesjes, verschillende stukjes groente met gezonde dipsaus, 

 

De kinderen kunnen zich daarna gaan omkleden en nog even lekker kleuren/knutselen, als ze 

dat willen. 

 

Om 16.00 mogen de extra kinderen weer worden opgehaald. 

 

  
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).  

 

 



 


