
ZOMERVAKANTIE 2020 
 

 
 

Van 20 juli t/m 28 augustus viert de BSO zijn zomervakantie. Ondanks alle beperkingen is de 

BSO coördinator er toch in geslaagd een gevarieerd en uitdagend vakantieprogramma neer te 

zetten. 

 

Beperkingen zijn er helaas door de hele corona situatie ook. We kunnen er wat minder 

makkelijk op uit. Bij een aantal activiteiten moeten we nu eenmaal rekening houden met tal 

van maatregelen die vandaag de dag gelden. 

 

Maar ondanks dat alles hopen we met elkaar er toch een leuke vakantie van te gaan maken. 

 

Zoals u en jullie weten is het programma een richtlijn, mocht het gaan sneeuwen, of lopen we 

de kans te smelten van de warmte, dan bestaat de kans dat we het programma moet worden 

aangepast. 

 

Als dat het geval is zullen wij u en jullie tijdig laten weten. Gaat u tijdens deze periode zelf op 

vakantie, dan wensen wij u een hele fijne vakantieperiode toe.  

 

 

 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL. 

 

TT-TEAM. 

 

 



Thema; Hollandse week! 
 

Van maandag  20-07 t/m vrijdag 24-07 

 

De kinderen mogen deze hele week verkleed komen in oranje of rood, wit blauwe outfit! 

 

Maandag 20-07 

 

* Fruit; We eten een hapje met de kleuren van de Nederlandse vlag! 

 

Onderin blauwe bessen, in het midden yoghurt, bovenop aardbeien.  

Daarnaast gewoon fruit voor degene die het niet lust. 

 

 
 
Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan een vrijmarkt maken, die de hele week kan blijven staan. 

We maken een leuk versierd hoekje met kraampjes. Daar kunnen we allemaal spulletjes op 

leggen. Ook kunnen de kinderen de knutselwerkjes die ze maken bij ons in deze week 

verkopen aan hun eigen ouders op de vrijmarkt. 

 

Tussendoor kun je meedoen aan de sjoelcompetitie.  

We houden op papier bij hoeveel punten iedereen heeft. 

 
Lunch:   
* Brood; We eten brood en beleg. Met lekkere tomaatjes en komkommer erbij . 

 
Middagactiviteit: 

In de middag is er een bak- en kook activiteit. 

* We gaan appelflappen maken; 

 

Tijdens momenten dat we even moeten wachten mogen jullie de 

gouden koets maken van de koning en koningin van Nederland! 

 

Jullie mogen de koets inkleuren, daarna uitknippen en in elkaar 

zetten (eventueel met hulp) 

 

* Ook mogen jullie een Nederlandse vlag maken; 

 

 

 



 

Op oranje papier een vlag tekenen. De kinderen mogen de vlag versieren met rood, wit en 

blauw papier door er kleine stukjes op te plakken. 

 

Dinsdag 21-07 

 

Fruit; allemaal verschillende stukjes fruit snijden. De kinderen mogen er fruitspiesjes van 

maken. 

 
Ochtendactiviteit:  

* We gaan vanmorgen een echte Hollandse 6-kamp doen! 

 

Jullie  krijgen een knipkaart. Daar staan 6 verschillende spellen op, door het spel wat je al  

gedaan hebt mag een Krul doorheen. 

 

Als je alle 6 de spellen hebben gedaan krijgen je een medaille. 

 

1. Blik gooien  

2. Koek happen 

3. Eierlopen 

4. Zaklopen  

5. Spijkerpoepen  

6. Kruiwagen lopen  

 
Lunch:   

 

* Brood; We eten bruine broodjes met knakworstjes en daarnaast normaal brood en beleg.  

 
Middagactiviteit: 

Nederland is beroemd om zijn molens. Vanmiddag gaan we een echte Hollandse molen 

maken! 

 

 

 

* Als het mooi weer is gaan we eerst nog even lekker op stap. 

 

We wandelen dan naar het bos, waar we hutten kunnen bouwen en 

allerlei andere bewegingsactiviteiten kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 22-07 

 



Fruit; We maken van mandarijntjes Koning en Koninginnen fruit.! 

 

 

 
 

 
Ochtendactiviteit:  

 

* Op karton tekenen we groot de koning en de koningin van Nederland. 

 

De kinderen mogen ze inverven met elkaar. Daarna gaan we ze ophangen in de ruimte. 

 
Lunch:   

 

* brood; we eten vandaag tosti’s! 

 

. Middagactiviteit: 

Spelletjes middag. 

* We gaan spelletjes doen o.a met een oranje ballonnen  

Ballonenspel. 

We doen in iedere ballon een letter. De kinderen mogen eerst een parcours lopen, wat de juf 

heeft uitgezet, met pionnen, hoepels, banken enz. Aan het einde van het parcours liggen de 

ballonnen. Hij/zij mag de ballon kapot prikken, daar komt een letter uit.  

Dan mag de volgende gaan, ook weer eerst het parcours enz. Op het laatst als alle ballonnen 

kapot zijn mogen ze proberen het woord te maken met de letters. 

 

 

 

Donderdag 23-07 

 

Fruit; Allemaal verschillende stukjes fruit eten.  

 
Ochtendactiviteit:  

* We gaan een speurtocht doen en zelf Koninklijke foto’s maken. 

 
Lunch:   
 



Brood; wentelteefjes! 

 

. Middagactiviteit: 

* We gaan bingo spelen! 

Er liggen kleine prijzen om te winnen! 

 

Verder gaan we dingen maken waarmee we de 

ruimte verder kunnen opleuken en als 

beweegactiviteit doen we een 

dierengeluidenspel. 

 

 

 

 

Vrijdag 24-07 

 

Fruit; Fruitspiesjes maken met verschillende soorten fruit.  

 
Ochtendactiviteit:  

* We gaan vandaag een oranje optocht doen! 

 

We nemen de fietsen/steppen enz uit de schuur van de school pakken, maar je mag ook je 

eigen fiets of step meebrengen, en versieren met slingers, ballonnen, crêpe papier. Alle 

versieringen zijn in rood, wit,  blauw en oranje.  

Als alles is versierd gaan we een optocht doen! 

 

We nemen ook toeters om lekker veel geluid te kunnen maken. 

 
Lunch:   
Brood; Brood met een gebakken ei erbij voor wie wil.. 

 

. Middagactiviteit: 

We gaan lekker kokkerellen wat we vanmiddag zelf kunnen opeten! 

 

Om al dat lekkers weer weg te werken staan er vanmiddag ook diverse dans spelletjes op het 

programma, zodat we lekker kunnen bewegen. 

 

Na vandaag zit de eerste vakantie week er al weer op, op naar volgende week met een nieuw 

thema. 

 

 

Maandag 27-07 t/m Vrijdag 31-07 

Thema : Musical en Theater 

 
Maandag 27-07 

Fruit: We eten vandaag yoghurt en fruit. 

 
Ochtendactiviteit:  



Voor al onze activiteiten gaan we vanmorgen beginnen met het bouwen van een podium dat 

de hele week zal blijven staan. 

 

Als het podium eenmaal staat gaan we diverse balspelletjes oefenen, die we ook kunnen 

gebruiken bij een optreden. 

 
Lunch:   
Brood: met een gekookt of gebakken eitje er bij. 

 

 
Middagactiviteit: 

We gaan aan de slag om optredens voor te bereiden. Je kunt je eigen microfoon in elkaar 

knutselen, de ruimte en het podium helpen versieren. 

Dinsdag 28-07 

 

Fruit; Verschillende stukjes fruit eten. 

Ochtendactiviteit:  

Een artiest hoort er mooi uit te zien, daarom mogen jullie elkaar of jezelf opmaken/mooi 

maken en foto’s van elkaar maken. 

We gaan ook lipgloss maken;  

Om te bewegen doen we allerlei plein spelletjes. 

 

• Degene die dit niet willen of klaar zijn, gaan spelletjes doen op het plein, zoals verstoppertje, 

man overboord, 10 tellen in de rimboe, tikkertje. Ze mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. 

Lunch:   
Brood; Brood en beleg 

Middagactiviteit: 

 

• We gaan bordspelletjes doen. leg verschillende spellen klaar. Jullie kunnen rouleren, zodat je 

meerdere spellen kunnen doen. 

• We gaan zelf popcorn maken. 

 

• Daarna op het digibord film kijken en onze popcorn opeten! 

 

Woensdag 29-07 

 

Fruit; We eten verschillende stukjes fruit. 

Ochtendactiviteit:  



• We gaan knutselen met scheerschuim! 

 

 

 

Lunch:   
Brood; Brood en beleg en als extraatje een paar poffertjes erbij. 

Middagactiviteit: 

We gaan er op uit om dieren te spotten. Vindt zoveel mogelijk dieren die ook mee zouden 

kunnen doen bij een optreden. Tussendoor gaan we ook nog even de speeltuin in voor onze 

dagelijkse beweging. 

Terug op de BSO gaan we een kunstwerk 

maken met als onderwerp dieren in het 

theater. 

Donderdag 30-07 

Fruit: in het theater en bij de musical zijn er 

echte sterren. Vandaag gaan we daarom 

fruit sterren maken. 

Ochtendactiviteit:  

We gaan met elkaar toneelstukjes bedenken, jullie kunnen daarbij verschillende soorten 

kleding en muziek gebruiken. Daarna gaan we oefenen en uiteindelijk voeren we het stuk ook 

uit voor de andere kinderen. Vergeet niet 

om als je dat wil ook jezelf of een ander 

te schminken. De juffen kunnen je daar 

ook bij helpen. 

 

Lunch:   
We eten vandaag sterren brood met 

beleg. 

 

 

Middagactiviteit: 



Artiesten moeten goed gekleed gaan. Vanmiddag gaan we artiesten kleding ontwerpen. Een 

artiest moet niet alleen goed gekleed gaan maar ook een goede conditie hebben. Dus gaan we 

naast kleding ontwerpen ook bewegen en gezonde voeding maken. 

Vrijdag 31-07 

Fruit: Er zijn verschillende soorten fruit waaruit jullie kunnen kiezen. 

Ochtendactiviteit:  

Vanmorgen gaan we onze eigen Walk of Fame maken. Met heuse sterren en de naam van 

jouw favoriete artiest of die van je zelf. 

Lunch:   
We eten vandaag bruin brood met knakworstje er bij en natuurlijk ook gewoon beleg. 

Middagactiviteit: 

Vanmiddag brengen we een bezoek aan de kinderboerderij. We gaan niet alleen de dieren 

bezoeken maar ook beweegactiviteiten beleven. De bolderkar met tal van materiaal gaat mee 

zodat we ons goed kunnen vermaken. 

Eenmaal terug op de BSO drinken we wat  is er een tussendoortje en gaan we aan de slag met 

krijtbord spelletje en optredens op het podium. 

Week 2 zit er hierna al weer op, op naar week 3 met weer een nieuw thema. 

Thema; “Leven op de boerderij” 
 
Week 3, 03-08 t/m 07-08 

Maandag 03-08 

 

* Fruit; 

 

We maken een Pauw van fruit! 

In het midden een peer, daarin prikken 

we allemaal grote saté prikker met 

fruitstukjes. Dat zijn de veren van de 

Pauw.  
 

 

 



 

Ochtendactiviteit:  

 
We maken van karton een grote koe, die we gaan 

inverven.  

 

We vullen een handschoen met water en hangen die 

onder de koe als uier met een emmer eronder. 

 

We kunnen het verder versieren met een groen kleed 

eronder en door allemaal diertjes van Duplo erom heen 

te zetten. 

 

Zo maken we een leven op de boerderij. 

Als beweegactiviteit hebben we vanmorgen een 

speciale dart spel; STOEPDARTEN.  

Verder gaan we een paard en ruiter estafette doen, en als 

afsluiter hebben we een pinguïn race. 

 

 

Lunch:   

 
* Brood; We eten brood, beleg en gekookte eieren erbij. 

 
Middagactiviteit: 

We gaan knutselen met Brooddeeg. Eerst maken we brooddeeg en daarna maken we er 

allerlei vormen mee. 

Wanneer we klaar zijn met het brooddeeg gaan we naar de speeltuin. 

 

Dinsdag 04-08 

 

Fruit eten; Verschillende soorten fruit aanbieden.  
 

Ochtendactiviteit:  

* We maken van wc-rolletjes en gekleurd papier vrolijke boerderijdieren. 
 



 

 

Daarnaast doen we verschillende spelletjes met dieren, bijvoorbeeld “Wafwaf”. Verder is er 

weer een mogelijkheid om je sjoelscore te verbeteren. 

Lunch:   

Omdat we vanmiddag de juf pannenkoeken willen laten bakken gaan we zelf 

pannenkoekenmix maken. Dit doen we met allemaal producten van de boerderij, zoals boter, 

melk en eieren. 

Middagactiviteit: 

Als al dat lekkers op is gaan we op schatkaart speurtocht. Eenmaal weer terug op de BSO 

gaan we een aantal proefjes doen zoals die op de boerderij ook wel gebeuren. 

 

Woensdag 05-08 

 

Fruit; We hebben vandaag yoghurt en stukjes fruit erbij. 

Ochtendactiviteit:  

Vanmorgen staat Knorretje centraal in ons programma. 

* We gaan varkentjes maken! 

* Degene die klaar zijn met knutselen of niet willen knutselen, kunnen een spel doen; 

Lunch:   

Brood met beleg 

 

Middagactiviteit: 

We gaan er op uit op zoek naar ruimte om te voetballen en te bewegen. In onze tocht gaan we 

ook langs bij de kinderboerderij om te kijken welke dieren van de boerderij daar allemaal zijn. 

We sluiten de dag af met allerlei spelletjes, zoals “gekleurde woorden” en “de vriezer ballon”. 

Donderdag 06-08 

Fruit: We maken vandaag onze eigen smoothies. 



 
Ochtendactiviteit:  

We maken vanmorgen een levend 

ganzenbord en boetseren met klei onze eigen 

boerderij. 

 

Lunch:   
We eten vandaag tosti’s 

Middagactiviteit: 

Vanmiddag trekken we er op uit naar het bos. 

Daar staan er allerlei activiteiten op het 

programma van het dierengeluidenspel tot 

dingen bouwen en verzamelen voor onze 

activiteit als we weer terug zijn op de BSO. 

 

 
Terug op de BSO gaan we van een 

schoenendoos een kippenhok maken, zie 

voorbeeld.. 

 
 
 

 

 

Vrijdag 07-08 

* Fruit; We eten verschillende soorten fruit. 

Ochtendactiviteit:  

 

* Er komen verschillende werkbladen te liggen in het thema boerderij! 

Jullie  mogen kiezen welke je wil maken. 

* Tussendoor doen we een bordspel op het krijtbord. 

Lunch:   
 

* Brood; We eten vandaag brood en een gebakken ei erbij. 

 

Middagactiviteit: 



* We gaan vanmiddag waterspelletjes doen, zoals o.a. 

 

 

Bij slecht weer gaan we binnen allerlei spelletjes doen zoals ijsverven. Na vandaag gaan we 

maandag weer verder met week 4 en een heel nieuw thema. 

 

Thema “onderwaterwereld “ 
 
Week 4, 10 t/m 14 Augustus  

 
 

* Maandag 10-08 

 

* Fruit;  

 

We gaan vandaag van fruit dolfijnen 

maken! Dit maak je met bananen en 

druiven. 
 

 



 

Ochtendactiviteit:  

We maken een inktvis knutsel 

en doen vanmorgen allerlei 

proefjes. 

Verder doen we aan bewegen 

door middel van een aantal 

spelletjes. 

 

Lunch:   
We eten vandaag naast brood en beleg als extraatje broodje knakworst. 

 

Middagactiviteit: 

We gaan van bakken de onderwaterwereld namaken, met plastic dieren, steentjes, schelpjes, 

 

* Dinsdag 11-08 

 

Fruit; Fruitspiesjes maken met allerlei verschillende soorten fruit! 

Ochtendactiviteit:  

* We gaan vandaag kwallen en zeemeerminstaarten maken! 

Een kartonnen bordje door de helft doen. Onderaan allemaal gaatjes maken. Daar allemaal wol 

draadjes door heen doen.  

Gezichtje maken met wiebeloogjes erbij. 

 

 

 

* Op karton tekenen we grote 

zeemeerminstaarten, de kinderen mogen deze 

gaan inverven, helemaal naar eigen smaak! 

Lunch:   
Brood; We eten vandaag een gebakken ei bij het brood. 

Middagactiviteit: 

* We gaan waterspelletjes doen; 



 

 

 

 

 

 

 

Als Iedereen weer droog is lopen we nog even naar een speeltuin toe om daar nog even lekker te 

spelen. 

 

 



* Woensdag 12-08 

 

Fruit; Fruit eten en daarna een vis (eierkoek) 

 

 

 

Ochtendactiviteit:  

* We gaan van wol octopussen maken! 

Lunch:   
Brood; We eten vandaag tosti’s! 

 

 

Middagactiviteit: 

* We gaan estafette spelletjes doen! 

* We gaan in een kringetje zitten en letterspelletjes doen! 

 

* Donderdag 13-08 

 

Fruit; We gaan vandaag van meloen en druiven bootjes maken. 

 

 



Ochtendactiviteit:  

* We gaan van zand een mooie tekening maken! Eerst van lijm het figuur tekenen wat je wil maken. 

Bijvoorbeeld een bloem, daarna strooi je zand op de bloem, als je het daarna schud zie je alleen nog 

de bloem als het goed is. 

 

 

 

 

* We maken van schelpen een ketting. De kinderen mogen de schepjes verven. 

 

Tussen de schelpen door kunnen ze gekleurde kralen doen. 

 



Lunch:   
Brood; Brood en beleg  

 

Middagactiviteit: 

* We gaan een geursporen speurtocht doen! 

* We gaan proefjes doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vrijdag 14-08 

 

Fruit; Yoghurt met stukjes fruit erbij. 

Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan knutselen met schelpen. 

 

Bv, vlinders, krabbetjes, vissen,  

Als ze klaar zijn mag je ze verven of nog iets anders van maken. 

 



 

 

 



 

 

Lunch:   
Brood; We eten vandaag warme afbak broodjes met beleg! 

Middagactiviteit: 

* We gaan dansspelletjes doen en naar buiten om te bewegen! 

En dan zit week 4 er op, maar na een paar nachtjes slapen staat week 5 alweer op ns te wachten. 

Thema; “ We bouwen op elkaar” 

Week 5; 17 t/m 21 augustus  



 

 

* Maandag 17/08 

 

Fruit; We bouwen een saté prikker vol met fruit. 

Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan met rietjes mooie figuren maken, de 

kinderen mogen zelf weten wat ze gaan maken; 

 

Lunch:   

* Brood; 

We bouwen een 

sandwich! De kinderen 

mogen zelf kiezen wat ze 

op elkaar willen doen.  

Ze kunnen kiezen uit bv, 

kaas, kipfilet, 

komkommer, sla, tomaat, 

zuivelspread enz.  

Daarna lekker opeten. 

Middagactiviteit: 

We gaan verstoppertje spelen, maar dan op een 

andere manier.  

Wie bouwt er zo snel mogelijk een grote toren van plastic bekertjes? 

De kinderen kunnen bv met 2 of 3 kinderen in een groepje. 

 

Dinsdag 18/08 

 

* Fruit; We bouwen een lekker gezond toetje met elkaar. 

De kinderen mogen zelf hun toetje maken met yoghurt, frambozen, cruesli, stukjes banaan enz. Daarna 

lekker opeten. 

 

Ochtendactiviteit:  

 We gaan o.a. tikkertje doen op andere manieren; 



Lunch:   
* Brood; We gaan rond 11.00 de lunch maken.  

We maken met elkaar tomatensoep! 

We eten hier afgebakken stokbrood bij met allerlei soorten 

beleg. 

Middagactiviteit: 

* De kinderen mogen van de grote blokken een fort of 

kasteel maken. 

Ze mogen dit om de beurt in groepjes doen. 

De andere kinderen die niet aan het bouwen zijn mogen een mooi boeket maken van 

eierdozen; 

 

 

Woensdag 19/08 

 

* Fruit; De kinderen mogen hun eigen fruitspiesjes bouwen van het fruit wat er is en lekker opeten. 

Ochtendactiviteit:  

* We gaan lekker naar buiten voor bewegingsactiviteiten. 

Lunch:   
 

* Brood; De kinderen mogen tosti’s eten! Daarnaast eten we brood en beleg. 

Middagactiviteit: 

We blijven actief vandaag.  

* We gaan vanmiddag zitvoetbal doen; 

* ook doen we nog flessenvoetbal, proberen elkaars flesje gevuld met water om te schieten. 

* We gaan bingo spelen! 

 

Donderdag 20/08 

 



* Fruit; “Schrijf” met de stukken fruit je naam. Daarna lekker opeten. 

Ochtendactiviteit:  

Vanmorgen staat bewegen centraal, met en zonder “hulpmiddelen” zoals ballen, enz. 

Lunch:   

 

* Brood; 

Iedereen mag z’n eigen mini pizza’s bouwen. 

Ze mogen een pitabroodje beleggen zoals ze zelf willen, tomatensaus erop, daarna kunnen ze 

kiezen uit, kaas, ham, ananas, paprika, champignons, tomaat.  

Iedereen mag er  2 maken. Daarnaast kunnen ze brood 

en beleg eten. 

Middagactiviteit: 

De kinderen mogen met hamers doppen of spijkers in 

hout slaan en daar een mooi figuur van proberen te 

maken. Ze kunnen daarna touw eromheen doen, net als 

op het voorbeeld. Daarnaast gaan we tal van estafette 

spelletjes doen die met stappelen en bouwen te maken 

hebben. 

 

 

 

Vrijdag 21/08 

 

* Fruit; De kinderen mogen van de stukjes fruit die er zijn, allemaal dingen nabouwen. De 

andere kinderen mogen raden wat ze hebben gemaakt. 

Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan verven met scheerschuim, we bouwen scheerschuim om tot een 

mooi kunstwerk. 

Lunch:   

* We eten vandaag brood met gekookte en gebakken eitjes erbij! 

 

Middagactiviteit: 

* We gaan ballenspelletjes doen zoals o.a. ballenbingo. 

 



Aan het eind van vandaag hebben we nog maar 1 week te gaan, dan zit de zomervakantie er 

weer op. Gelukkig hebben we nog 1 week met een heel nieuw thema. 

 

Thema; “Zomerkriebels” 

Week 6, 24-08 t/m 28-08 

 

Maandag 24-08 

 

Fruit;  

We maken van appel en 

druiven zonnetjes; 

 

Ochtendactiviteit:  

 We gaan mooie, vrolijke vlinders maken van koffiefilters! 

 

 

Lunch:   

Brood; We eten vandaag brood en beleg en daarbij voor ieder kind een paar poffertjes erbij. 

 

Middagactiviteit: 

* We gaan waterspelletjes doen; 

Bij minder weer doen we deze spelletjes binnen. 

 

Dinsdag 25-08 

 

Fruit; fruitspiesjes maken met allerlei verschillende soorten fruit. 

Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan zonnetjes maken! Van halve kartonnen bordjes en crêpepapier.. 

 



 

 

* Voor wie klaar is of het niet wil maken mogen tenten gaan maken op het plein. We gaan 

“kamperen” 

We kunnen in de tenten gezellig spelen en lunchen.  

Lunch:   

Brood; 

We eten brood en beleg, bij de lunch maken we bootjes van halve paprika’s, komkommer en 

saté prikkers. 

Jullie mogen zelf weten wat je in de bootjes doe, plakje kaas, plakje worst bv. 

 

Middagactiviteit: 

* We gaan blinddoekspelletjes doen! Tussendoor 

hebben we een koude lekkere verassing. 

Woensdag 26-08 

Fruit; 

We maken ijsjes van watermeloen; 

Ochtendactiviteit:  

* We gaan knutselwerkjes maken met echt zand! 

 



 

 

Ook gaan we in de zandbak met elkaar een mooi zandkasteel bouwen! 

Lunch:   

Brood; Brood en beleg 

Middagactiviteit: 

* We gaan waterspelletjes doen; 

Spons of dweil water estafette; 

 

Touwtjespringen met water; 

Na al het bewegen we even van uitrusten en met waterverf mooie zomerse kleurplaten 

inverven. 

 

Donderdag 27-08 

Fruit; 

We maken van meloen pizza’s. 

Bovenop de watermeloen doen we een laagje yoghurt. En daarop kunnen de kinderen stukjes 

fruit doen die ze willen. 

 

Ochtendactiviteit:  



We gaan spelletjes doen met ballonnen en tikspelletjes! 

Lunch:   

 

Brood; Bruine broodjes met knakworstjes. 

 

Middagactiviteit: 

* We gaan waterspelletjes doen; 

Water ballonnen kapot slaan, waterlimbo; 

 

 

 

Daarna lekker vrij spelen met water, ze mogen de fietsjes schoonmaken, elkaar natspuiten, 

met Waterballonnen spelen, flessenvoetbal enz. 

De vakantie is bijna voorbij, dus nog even lekker spelen en genieten! 

 

Vrijdag 28-08 

 

Fruit;  

We maken auto’s van bananen en aardbeien; 

 

Ochtendactiviteit:  

 

* We gaan teenslippers maken! De kinderen mogen ze inkleuren zoals ze zelf willen. 

 



 

 

We gaan Stopdans en/of stoelendans doen! 

Even lekker bewegen! Bij mooi weer kan dit ook buiten worden gedaan. 

Lunch:   

Brood; We eten vandaag brood en beleg en gekookte 

eieren erbij.  

Lunch:   

 

* We gaan waterspelletjes doen; 

Bv. Sponsen gooien; 

 

En ja, dan zit de vakantie er weer op, maandag 31 

augustus gaat de school weer beginnen. Maar niet getreurd 

voor en na schooltijd is de BSO er en het duurt nog maar 7 

weken dan is het weer BSO vakantie.  

 

 

 

 


