
maandag
24 juli
We zetten vandaag een 
detective speurtocht uit. 
Wie lost het mysterie 
op aan de hand van de 
spannende clous? Trek 
dichte schoenen aan!

dinsdag
25 juli
Het Dynamo restaurant 
opent zijn deuren! We 
gaan zelf lunch maken 
en koken en serveren in 
een ‘echt’ restaurant, met 
zelfgemaakte menu kaarten.

woensdag
26 juli
Aangezien iedereen bij 
Dynamo een disco te 
gek vindt, mag deze 
natuurlijk niet ontbreken 
in de vakantie. Je mag 
verkleed komen! Ook 
zullen we flitsende T-shirts 
ontwerpen.

donderdag
27 juli
We gaan naar speeltuin Ons 
genoegen in Laren.

vrijdag
28 juli
We maken een knikkerbaan 
van spijkers, dopjes en 
andere leuke dingen. Zie 
hoe de knikkers hun weg 
vinden!

maandag
7 augustus
We zijn helemaal in 
de vakantiesfeer en 
maken Hawaï slingers, 
versieren tassen en maken 
milkshakes. 

dinsdag
8 augustus
We pimpen de BSO en 
maken er een echte 
vakantiestek van. We maken 
een lekkere salade van 
zomers fruit.
 

woensdag 
9 augustus
We gaan bowlen! Trek je 
sokken aan?

donderdag 
10 augustus
We gaan schminken en een 
film kijken.

vrijdag
11 augustus
We bakken zelf pizza’s en 
bouwen een discofeestje.

maandag
31 juli 
We hebben een 
verrassingsactiviteit! Trek 
dichte schoenen aan.

dinsdag
1 augustus 
Bubbeldag met bellen 
blazen, geen kleine... maar 
enorme bellen! Ook zullen 
we lange bubbel slangen 
maken!  

woensdag
2 augustus
De hele dag staat in het 
teken van ballonnen, je 
zult zien wat er allemaal 
mogelijk is met deze 
gekleurde bollen!

donderdag
3 augustus
Vandaag komen onze 
‘vakantievrienden’ de 
reptielen weer een bezoekje 
brengen! Je mag ze bekijken 
en als je durft aanraken of 
aaien. 

vrijdag
4 augustus
We gaan zwemmen! 
Bommetjes maken, van de 
glijbaan en de duikplank. 
Het kan vandaag allemaal! 
Vergeet je zwemspullen 
niet!

  

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. 
Denken jullie eraan de 
kleding van de kinderen aan 
te passen aan de activiteit 
en de kinderen goed in te 
smeren met zonnebrand?

maandag
21 augustus 
We hebben een waterdag! 
Er komen zwembadjes, 
waterballonnen en water-
pistolen aan te pas.
Vergeet je zwemspullen dus 
niet!  

dinsdag
22 augustus 
We gaan bouwen met Knex, 
Kapla en Lego. Wat ga jij 
maken?

woensdag
23 augustus
We gaan proefjes doen, 
creatief schilderen én maken 
een reuze bellenblaas!

donderdag
24 augustus
Vandaag lopen we het Hans 
en Grietje pad! Onderweg 
gaan we lekker picknicken. 
Trek dichte schoenen aan!

vrijdag
25 augustus
We gaan naar het strand! 
Neem dus je zwemspullen 
mee.

maandag
28 augustus
We doen een sportdag 
in het bos. Trek dichte 
schoenen en sportkleding 
aan.

dinsdag
29 augustus
We bakken pizza’s en maken 
zand sculpturen op de BSO.

woensdag
30 augustus
Op zoek naar Bor en de 
Wolven op het Middeleeuws 
erf in Amersfoort. Trek 
dichte schoenen aan.

donderdag
31 augustus
We lopen de speeltuin 
route; een tocht langs 
meerdere speeltuinen.

vrijdag
1 september
Op survival bij landgoed 
Schothorst in Amersfoort. 
Trek dichte schoenen aan.

maandag
14 augustus
Survivaldag! We worden vies 
en nat, neem je dus droge 
kleding mee?

dinsdag
15 augustus
Wij zijn gesloten.

woensdag
16 augustus
We gaan klimmen 
en klauteren in de 
Soesterduinen. Neem dichte 
schoenen mee!

donderdag
17 augustus
We maken een kunstwerk op 
canvas en koken zelf soep.

vrijdag
18 augustus
We gaan midgetgolfen!

Zomervakantie bij BSO Dynamo


