
maandag
24 juli
Vandaag gaan we er met de 
busjes op uit, waarheen is 
nog een verrassing!

dinsdag
25 juli
Wij gaan midgetgolfen in 
het Amstelpark. Is dat niet 
gaaf? We gaan er ook naar 
het doolhof en de speeltuin!

woensdag
26 juli
We gaan naar het plein 
van de Brandsmaschool en 
zetten daar een estafette 
uit. Daarna lopen we door 
naar het dorp en halen een 
heerlijk ijsje! 

donderdag
27 juli
Vandaag houden we een 
waterflessenwedstrijd 
en doen nog andere 
waterspelletjes; kun jij met 
je voeten een spons aan je 
buurman geven?

vrijdag
28 juli
We gaan met z’n allen naar 
het park. Daar spelen we 
spelletjes en gaan we lekker 
picknicken!

maandag
7 augustus
Wij gaan gezellig een 
dagje op stap naar het 
maisdoolhof in Voorthuizen. 
Met een lunch als picknick. 
We doen een leuke 
speurtocht met vragen en 
opdrachten.

dinsdag
8 augustus
Yes! We gaan balspellen 
doen in team vorm. Welk 
team zal er winnen met 
slagbal of trefbal?
 

Zomervakantie bij BSO Spiegelweide

woensdag 
9 augustus
Vandaag gaan wij een potje 
bowlen. Hoe leuk is dat?

donderdag 
10 augustus
Flagfootball! Wie is er in 
voor een totaal ander en 
nieuw spel vol actie en 
plezier!!?

vrijdag
11 augustus
Estafette dag: wie is de 
snelste, handigste of slimste 
en wint de spellenestafette?

maandag
31 juli 
Proefjesdag! Hoe steek 
je een saté prikker door 
een ballon zonder dat 
deze knapt? Het lab staat 
klaar voor uitdagende en 
verrassende proefjes. In de 
middag gaan we de BSO 
omtoveren tot bioscoop. 
Filmpje aan, popcorn erbij 
en wij vermaken ons wel. 

dinsdag
1 augustus 
Waterpret! Neem je 
zwemspullen/ handdoek 
en waterpistolen mee. Ook 
bij slecht weer kunnen 
we van alles met water 
ondernemen; waterijsjes 
maken, een waterestafette 
houden en de langste 
waterbaan proberen te 
bouwen. En wat ook echt 
supergaaf is; reuzenbellen 
maken met zelfgemaakte 
bellenblaas!  

woensdag
2 augustus
REN JE ROT! De naam 
verklapt het al, ren zo snel 
mogelijk naar het goede 
antwoord. Welk team gaat 
winnen? In de middag gaan 
we gezellig kokkerellen en 
smikkelen het daarna lekker 
op.

donderdag
3 augustus
Een deel van de kinderen 
gaat naar speelbos ‘t Laer 
om daar te picknicken 
en levend stratego en 
buskruit te gaan spelen. 
De thuisblijvers krijgen 
de opdracht met een 
fototoestel een verhaal uit 
te beelden.  

vrijdag
4 augustus
We gaan naar Oud 
Valkeveen, in de vliegende 
valk, de vallende schuit en 
de zwierezwaai!

  

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! 
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 
Het dierennamen spel gaan 
we spelen, iemand begint 
met het opnoemen van een 
dier en de letter waar het 
dier mee eindigt, begint de 
volgende persoon weer met 
de eindletter van dat eerder 
genoemde dier. We houden 
ook een watergevecht en 
doen tikspellen.

dinsdag
22 augustus 
Busuitje naar het 
Amsterdamse Bos. Bij 
mooi weer gaan we het 
klimparcours lopen en bij 
slecht weer gaan we naar 
de geitjes kijken. Neem dus 
een extra setje kleding mee.

woensdag
23 augustus
We gaan de omgeving van 
Spiegelweide verkennen 
en in het bos achter de 
sportvelden levend stratego 

donderdag
24 augustus
We gaan lekker op onder-
zoek in het belevenissenbos 
te Lelystad. Klimmen, 
klauteren, verschillende 
uitdagingen aangaan maar 
vooral vies worden is ons 
doel. Wie gaat er mee?

vrijdag
25 augustus
Wie kan het beste 
dierengeluiden na doen 
en wie kan dierengeluiden 
raden!! Ook gaan we naar 
het bos om ‘echte’ dieren te 
zoeken, hoeveel zouden we 
er kunnen vinden?

maandag
28 augustus
We gaan op wereldreis 
en beginnen op de 
Franse camping. Op het 
campingprogramma staat 
ochtendgymnastiek, 
de creaclub, lunch met 
stokbrood en Franse kaasjes 
en minidisco. Tussendoor 
gaan we nog naar ‘t Twiske. 
Lekker van de kabelbaan, 
klimmen en klauteren, op 
het vlotje en nog veel 
meer....

dinsdag
29 augustus
Vandaag arriveren we bij 
de Italiaanse Camping. 
We bouwen tenten van 
bamboestokken en grote 
lappen stof. Misschien 
kunnen we er onze 
zelfgemaakte pizza’s lekker 
in opeten? We spelen het 
pizzaspel en de Toren van 
Pisa. 

woensdag
30 augustus
De Spaanse camping is in 
zicht! Na de incheck doen 
we ochtendgym tijdens 
poortjesbal. In de creaclub 
mozaïeken we en maken 
Spaanse waaiers. We doen  
een Spanje quiz en maken 
sangria (zonder alcohol) en 
tapas voor bij de minidisco. 
Wie doet er mee in een 
dance battle flamingo 
dansen?!

donderdag
31 augustus
Fïesta Mexicana op de 
camping! Daar horen 
uiteraard sombrero’s of 
sambaballen bij, die we zelf 
maken. Ook gaan we wraps 
of taco’s proeven, spelen we 
Ezeltje prik, bonenrace en 
Nacho tijd. In de minidisco 
dansen we de macarena of 
doen een limbowedstrijd. 
De bussen vertrekken naar 
speelbos Hans en Grietje in 
Zeewolde. 

vrijdag
1 september
We eindigen onze wereldreis 
op de Nederlandse camping. 
We doen ochtendgym 
tijdens een actief spel 
‘Paardenrace’. In de Creaclub 
maken we tulpen, koeien, 
molens of delftsblauwe 
tegeltjes. We spelen Ik hou 
van Holland ganzenbord, 
serveren wat lekkers bij een 
potje bingo en bouwen een 
Hollands smartlappenfeestje 
mét kaas en worst.

maandag
14 augustus
In de ochtend maken we 
vliegers en windmolens. We 
trekken er later op uit naar 
speeltuin Heidezicht om 
onze vliegers te testen en 
een papieren vliegtuigjes 
wedstrijd te houden.
 

dinsdag
15 augustus
Stoepkrijten en de hele 
Spiegelweide mooi versieren 
met een kleurrijk spektakel!
We gaan ook “de vloer is 
lava” spelen!

woensdag
16 augustus
Crea dag met een explosie 
aan kleuren! Wie knutselt 
de mooiste en kleurrijkste 
regenboog?! 

donderdag
17 augustus
Trek je gekste en meest 
kleurrijke kleding aan voor 
onze discodag! Stopdans is 
zeker een spel wat we gaan 
doen! En wie is de beste 
met stoelendans…?

vrijdag
18 augustus
We sluiten de week af met 
een film naar keuze. Buiten 
spelen we “Alles bal” en 
mocht het lekker warm zijn, 
dan gaan we afkoelen met 
een watergevecht dus breng 
droge kleding mee!


