
vrijdag 
11 augustus
Geel, Oranje en Kwetters gaan 
naar het Belevenissenbos! We 
gaan klimmen over boomstammen, 
struinen langs kleine paadjes en 
lekker in de modder wroeten! We 
gaan hier ook  lunchen.
Turquoise en Spetters zetten het 
piratenfeest door! We gaan ons 
schminken als echte piraten en 
daarna ons eigen piraten T-shirt 
maken. Ook gaan we op stap met 
een schatkaart, weet jij de schat te 
vinden?

maandag  
31 juli 
Geel en Kwetters gaan met de 
Villabus naar ijsboerderij van Herk in 
Loosdrecht.
Daar gaan we pony’s borstelen, 
koeien melken, skelteren én gaan we 
zelf ijs maken.
Oranje speelt vandaag levend 
stratego in het Echobos. Doe je 
goede schoenen aan want die heb je 
nodig! In de middag gaan we onze 
eigen pizza’s bakken!
Turquoise en Spetters gaan vliegers 
maken! Deze gaan we uittesten op 
het strand. 

dinsdag  
1 augustus
Geel en Kwetters gaan lekker 
sporten in de gymzaal. Daarna gaan 
we heerlijke mueslirepen maken. s 
’Middags staat er een wateravontuur 
op het programma.
Oranje gaat naar de grootste 
speeltuin van heel Europa; speeltuin 
Linnaeushof. Wees vóór 09.00 uur 
binnen, anders kun je niet mee. We 
zijn rond 16.30 uur terug.
Turquoise en Spetters gaan 
midgetgolfen in Muiderberg. In de 
middag maken we aardbeismoothies 
en watermeloenijsjes.

  

Goed om te 
weten. 
NB: Wij hebben veel zin in de 
geplande vakantie activiteiten! 
Toch kan het gebeuren dat het 
programma anders verloopt dan 
gepland, omdat het weer tegenzit, 
bijvoorbeeld. Tijdens uitstapjes 
kunnen niet altijd alle kinderen mee 
omdat het aantal vervoersplekken 
soms beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ 
bieden we leuke activiteiten aan!

 s

woensdag  
2 augustus
Geel en Kwetters mogen voor één 
dag Pippi Langkous zijn! Vandaag 
doen we alleen maar rare dingen 
zoals een neuspeuter wedstrijd, 
spijker poepen, op de tafels staan en 
boeren laten! 
Oranje gaat lekker naar het grasveld 
om te sporten. Trek dus sportieve 
kleding aan. In de middag maken we 
heerlijke stokbroodjes gezond. Wat 
wil jij er op? We maken ook heerlijke 
yoghurtijsjes.
Turquoise en Spetters gaan varen op 
de Loosdrechtse Plassen.

donderdag
3 augustus 
Geel en Kwetters hebben een dag 
vol met waterspelletjes! Na het 
waterspektakel maken we fruitijsjes 
en koken we een Pasta a la Villa. 
Lekker!
Oranje maakt er een stranddag van. 
Neem dus je zwemkleding mee. Wie 
bouwt het grootste zandkasteel? We 
doen spelletjes in het zand zoals 
beachvolleybal, flessenvoetbal 
en spelen lekker in de speeltuin. 
Terug op de Villa maken we lekkere 
waterijsjes van vers fruit. 
Turquoise en Spetters doen in de 
ochtend ter land, ter zee en in de 
lucht. ’s Middags maken we een 
zeepglijbaan!
 

vrijdag 
4 augustus
Geel, Oranje en Kwetters gaan 
gezellig naar de geitenboerderij 
Ridammerhoeve. Hier gaan we 
lammetjes voeren, spelen we in de 
speeltuin én eten we softijs van 
geitenmelk.
Turquoise en Spetters gaan zich 
lekker uitleven in de gymzaal. Maar 
eerst gaan we een maaltijd eten wat 
echte topsporters ook eten!  

maandag
21 augustus
Geel en Kwetters doen vandaag 
allerlei grappige en spannende 
proefjes met water en zeep. We 
maken een mega bellenblaas met 
reuze bellen en eten gezonde wraps. 
Ook maken we fruitijsjes.
Oranje gaat vandaag naar Schiphol 
en mag óp een motor en ín een 
auto van de Marechaussee zitten. 
We kijken naar de vliegtuigen en 
doen een speurtocht op Schiphol. We 
nemen lunch mee en eten een lekker 
ijsje op Schiphol. 
Turquoise en Spetters maken een 
beeldrijm en stoepkrijt kunstwerk. In 
de middag maken we heerlijke dadel- 
en vijgenkoekjes.   

dinsdag 
22 augustus
Geel en Kwetters gaan naar 
Zeewolde. We trekken onze schoenen 
en sokken uit en gaan het blote 
voeten pad lopen. Superspannend! 
We eten van tevoren tosti’s en als 
we terug komen duiken we onder de 
sproeier!
Oranje gaat allemaal spullen slopen! 
We halen allemaal oude apparatuur 
uit elkaar. Hoe werkt dat? Voor de 
lunch maken we een saladebar. 
Hoeveel sla en dressing moet er in 
om een lekkere salade te maken? 
Turquoise en Spetters gaan foto’ s 
maken en deze pimpen. In de middag 
maken we toffe bouwwerken van 
spaghetti.

woensdag 
23 augustus
Geel en Kwetters doen proefjes 
met lucht! Ook toveren we bloemen 
in een andere kleur en doen we 
waterspelletjes. Voor de lunch eten 
we zoete aardappelfrietjes. 
Oranje gaat naar Fun Forest in 
Amsterdam. Trek dus dichte schoenen 
aan. Het wordt een spannende dag! 
We picknicken daar in het bos. 
Turquoise en Spetters gaat 
zandsculpturen maken. Wie maakt 
de mooiste? Ook maken we de 
heerlijkste hapjes voor de picknick.

donderdag
24 augustus
Geel en Kwetters maken mooie 
schaaltjes van papier maché. In de 
middag gaan we dino’s en monsters 
timmeren en voor de lunch eten we 
gezonde pizza’s.
Oranje heeft een bootcamp op het 
strand! Wie kan het snelste rennen? 
Wie is het sterkst? Breek je eigen 
record en maak vooral veel plezier. 
Turquoise en Spetters gaan naar 
SamSam. Nemen jullie sportkleding 
mee?

vrijdag
25 augustus
Geel, Oranje en Kwetters gaan 
gezellig naar de geitenboerderij 
Ridammerhoeve. Hier gaan we 
lammetjes voeren, spelen in de 
speeltuin én eten we softijs van 
geitenmelk.
Turquoise en Spetters zijn creatief 
bezig vandaag! We gaan ons lichaam 
versieren met bodypaint en maken 
een zomerse salade.
 

donderdag
17 augustus
Geel en Kwetters hebben vandaag 
een open atelier dag! Je mag doen 
wat je wilt. Schilderen, knutselen, 
het kan allemaal. Ook mogen de 
kinderen zelf beslissen wat we gaan 
koken.
Oranje gaat naar Oud Valkeveen! 
Lekker zwieren, draaien en spelen. 
We picknicken in het park met lekkere 
broodjes en groente. Trek oude kleren 
aan!
Turquoise en Spetters gaan weer de 
wereld ontdekken! We maken vandaag 
hoofdtooien en eten tapas. Weet jij 
waar tapas vandaan komt?

vrijdag
18 augustus
Geel, Oranje en Kwetters gaan 
klauteren, ravotten en spelen in 
speelbos ’t Laer in Laren. We maken 
er een dag van in kleren die vies 
mogen worden! Eten doen we in de 
natuur met wraps en broodjes. 
Turquoise en Spetters gaan ook 
gezellig mee naar speelbos ’t Laer!

donderdag 
31 augustus
Geel en Kwetters maken mooie 
schaaltjes van papier maché. In de 
middag gaan we dino’s en monsters 
timmeren en voor de lunch eten we 
gezonde pizza’s. 
Oranje maakt een eigen waterval! 
We eten wraps voor de lunch en in 
de middag maken we ons eigen blote 
voeten pad!
Turquoise en Spetters houden 
vandaag een hiphop stoelendans. 
Welke nummers ken jij allemaal?

vrijdag 
1 september
Geel, Oranje en Kwetters gaan 
naar het Harders in Zeewolde. Dit is 
een avonturenbos met wiebelbrug, 
uitkijktoren en een trekpondje! Hier 
gaan we ook lunchen en ’s middags 
gaan we op zoek naar sporen van 
bevers.
Turquoise en Spetters gaan op 
survivaltocht en houden de grote 
survival quiz. Deze quiz combineren 
we met waterballonnen. Wie blijft er 
droog?
    

Zomervakantie bij BSO Villa Zeezicht en de Spetters

woensdag
26 Juli
Geel en Kwetters gaan vandaag 
de wereld rond! We gaan Spaanse 
waaiers maken en dansen op Spaanse 
muziek met echte castagnetten! In 
de middag gaan we Japanse hoedjes 
maken en leren we te eten met 
stokjes.
Oranje gaat vandaag bij bejaarde 
paarden langs. We krijgen een 
rondleiding en doen een leuke 
speurtocht.
Turquoise en Spetters maken er een 
Japanse dag van! We maken sushi en 
ontwerpen Japanse klederdracht.

donderdag
27 juli
Geel en Kwetters gaan naar een 
kabouterbos! Tijdens de wandeling 
krijg je een kaboutermuts en een 
knapzakje mee. Spelenderwijs krijg je 
vragen en opdrachten om een echt 
kabouterdiploma te verdienen.
Oranje gaat bij de Leeuwenkuil 
gezellig midgetgolfen. Ook maken we 
gezonde milkshakes. Welke smaken 
lust jij? Banaan of toch aardbei? 
In de middag maken we onze eigen 
camping op de Villa. Lekker met 
zwembadjes, chill-hoekjes en een 
barretje. 
Turquoise en Spetters verzinnen 
een eigen game en spelen dit uit. 
Spannend!

vrijdag
28 juli
Geel, Oranje en Kwetters hebben 
een verrassingsdag! Neem allemaal je 
goede humeur mee, dan maken we er 
een geweldige dag van.
Turquoise en Spetters gaan 
Afrikaanse maskers maken. Daarna 
vliegen we verder de wereld over 
en gaan in het bos Indiaanse tipi’s 
bouwen en onze lunch daar eten.

   
maandag
28 augustus
Geel en Kwetters doen vandaag 
weer allerlei grappige en spannende 
proefjes met water en zeep. We 
maken een mega bellenblaas met 
reuze bellen en eten gezonde wraps. 
Ook maken we fruitijsjes. 
Oranje gaat zelf stoepkrijt maken! 
Welke kleur kies jij? Daarna gaan we 
gezonde hamburgers en smoothies 
maken. In de middag houden we een 
estafette.
Turquoise en Spetters gaan naar SEC 
Outdoor Survival in Almere. Neem een 
extra setje kleding mee!

dinsdag
29 augustus
Geel en Kwetters  gaan naar 
Zeewolde. We trekken onze schoenen 
en sokken uit en gaan het blote 
voeten pad lopen. Superspannend! 
We eten van tevoren tosti’s en als we 
terug komen duiken we heerlijk onder 
de sproeier!
Oranje gaat ook naar Zeewolde. We 
trekken onze schoenen en sokken uit 
en gaan het blote voeten pad lopen.  
Daarna gaan we lekker picknicken en 
spelen een tof spel buiten.
Turquoise en Spetters doen vandaag 
van alles met fruit! We maken onder 
andere fruit spiesjes van mango en 
frambozen. Vet lekker!   

woensdag 
30 augustus
Geel en Kwetters doen vandaag weer 
proefjes met lucht! Ook toveren we 
bloemen in een andere kleur en doen 
we waterspelletjes. Voor de lunch 
eten we zoete aardappelfrietjes. 
Oranje gaat de natuur in! Op zoek 
naar allemaal insecten. We laten 
ze uiteraard ook weer vrij. We 
lunchen met broodjes gezond en 
doen ’s middags allemaal leuke 
waterspelletjes.
Turquoise en Spetters doen levend 
stratego in de natuur! Daarna gaan 
we onze eigen wandelstaf maken.

maandag 
14 augustus
Geel en Kwetters gaan gezellig naar 
de geitenboerderij Ridammerhoeve. 
Hier gaan we lammetjes voeren, 
spelen in de speeltuin én eten we 
softijs van geitenmelk.
Oranje gaat zelf trommels maken! 
Voor lunch gaan we smoothies en 
wraps eten. Na het eten gaan we 
een optreden houden met onze eigen 
trommels!
Turquoise en Spetters maken een 
mega kunstwerk op doek! Je mag 
zoveel mogelijk kleuren gebruiken. 
Ook maken we kunst van fruit, dat 
wordt lekker plakkerig!

dinsdag
15 augustus
Geel en Kwetters gaan creatief 
doen! Teken elkaars lijf op een 
behang rol, knip deze uit en versier 
je uitgeknipte silhouet met glitters 
en kleuren. Ook gaan we een hartige 
taart bakken. ’s Middags gaan we 
darten met sponzen en spelen we 
watertikkertje.
Oranje gaat een grote plantenbak 
timmeren voor alle kruidenplantjes! 
Na de lunch staat er een 
waterballonnen gevecht op het 
programma!
Turquoise en Spetters maken 
vandaag een uitstapje naar de 
Soesterduinen! Hier gaan we 
tekeningen maken met zand.

woensdag
16 augustus
Geel en Kwetters gaan met mozaïek 
aan de slag! Als kleine Picasso’s 
schilderen we op het grote doek. In 
de middag doen we met z’n allen een 
toffe dans van Dansemiek buiten op 
het plein
Oranje gaat lekker kliederen met 
verf. Hier ga je heel vies van worden 
dus trek oude kleren aan! We lunchen 
met een heerlijke maaltijdsalade en 
gaan daarna lekker spelen op het 
veld.
Turquoise en Spetters gaan naar de 
Sijsjesberg. Hier gaan we zwemmen! 
Vergeet je zwemspullen dus niet.

maandag
7 augustus
Geel en Kwetters krijgen een lesje 
zumba for kids. We gaan dansen in 
de buitenlucht op swingende muziek. 
Voor de lunch eten we een heerlijke 
wrap!
Oranje krijgt bezoek van een echte 
brassband! We krijgen les op de 
trommels en gaan gave muziek 
maken. In de middag maken we een 
heerlijke lunch en dansen we op 
vrolijke muziek.
Turquoise en Spetters gaan klimmen 
en klauteren in het Amsterdamse bos. 
Doe dus makkelijke kleding aan!

dinsdag
8 augustus
Geel en Kwetters krijgen een 
rondleiding van Chris Konijn door 
het bos van Natuurmonumenten. We 
nemen eten mee en picknicken daar 
in het bos.
Oranje gaat levend “Wie Ben Ik?” 
spelen! Ben je een goochelaar, Freek 
Vonk óf misschien wel één van de 
leidsters? In de middag eten we een 
gezonde salade en daarna gaan we 
schilderen met vrolijke kleuren. 
Turquoise en Spetters gaan 
trommelen met een echte brassband! 
Wie kan het beste ritme houden? In 
de middag maken we piratenhapjes. 

woensdag
9 augustus
Geel en Kwetters doen een leuke 
strandactiviteit over spookjes. Ook 
gaan we vandaag appelchips met 
rozijnen maken en gaan we lekker 
afkoelen onder de sproeier! 
Oranje gaat naar Oud Valkeveen! 
Lekker zweven in de Zwierenzwaai 
of scheuren in de botsautootjes. We 
gaan hier ook lunchen. Trek dus oude 
kleren aan!
Turquoise en Spetters maken een 
super vlot op het strand! Kijk je uit 
dat jouw vlot niet gaat zinken?

donderdag
10 augustus
Geel en Kwetters gaan trommelen 
met een echte brassband in de Rijver! 
Ook doen we hier ezeltje prikje en 
andere leuke spelletjes. In de middag 
eten we spelt-pannenkoeken.
Oranje krijgt een toffe biologie 
les! Wat gebeurt er bijvoorbeeld in 
je lichaam als je blij bent? Na zo’n 
wetenschappelijke ochtend gaan we 
heerlijke broodjes en salade eten.
Turquoise en Spetters houden een 
piratenfeestdag met touwtrekken, 
plank lopen en kogel werpen. Ook 
maken we een echt piratenschip op 
het strand! 

maandag 
24 juli
Geel en Kwetters houden een 
traditionele pyjamadag! Even 
heerlijk ontspannen. We maken 
dromenvangers en doen een lesje 
kinderyoga.
Oranje gaat naar Oud Valkeveen! 
Trek dus oude kleren aan. We nemen 
een picknick mee zodat we zo lang 
mogelijk kunnen blijven.
Turquoise en Spetters worden 
vandaag echte land-explorers! Ook 
maken we echte Engelse sandwiches 
en scones. 

dinsdag 
25 juli
Geel en Kwetters gaan op 
ontdekkingstocht door Muiderberg. 
We maken zelf een knapzak en vullen 
deze met boterhammetjes zodat 
we ze tijdens de picknick kunnen 
oppeuzelen. In de middag gaan we 
vlaggen ontwerpen.
Oranje maakt er een verkoelende 
waterdag van! We maken zelf een 
waterslide met heel veel zeep. Ook 
gaan we zelf waterijsjes maken en 
houden we een watergevecht. Vergeet 
je zwemspullen dus niet! 
Turquoise en Spetters gaan vandaag 
naar de Warrior Academy dus trek je 
sportkleding aan.


