
 

maandag
7 augustus
Torteltuin en Kraaiennest hebben 
een raar-maar-waar dag. Op zijn kop, 
onderste boven, het wordt een gekke 
dag. Trek je gekste kleding aan, dan 
ben je al een beetje in de stemming.
Vogelrock en Feniks gaan samen met 
BSO Michaël naar proefjesmuseum 
Nemo in Amsterdam.

dinsdag
8 augustus
Torteltuin en Kraaiennest gaan 
de keuken in om allemaal lekkers 
te maken. Natuurlijk wordt het ook 
allemaal geproefd en geserveerd.
Vogelrock en Feniks hebben een 
gezellig uitje naar een speeltuin. 
Welke dat is? Dat vertellen we nog 
even niet.

woensdag
9 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks gaan naar IJsboerderij van 
Herk in Loosdrecht. Daar kunnen we 
op de boerderij spelen en rondkijken. 
We eten natuurlijk ook een heerlijk 
versbereid ijsje.

donderdag
10 augustus
Torteltuin gaat naar het Maisdoolhof 
in Voorthuizen. Ze zijn helemaal 
vernieuwd dus we zijn heel benieuwd 
waar we allemaal mee kunnen spelen 
en hoe leuk het doolhof nu is.
Kraaiennest heeft een creatieve dag. 
We gaan schelpen beschilderen en 
doen een speurtocht in de buurt.
Vogelrock en Feniks doen eerst 
ideeën op voor een graffiti kunstwerk 
en gaan dan aan de slaq met de 
spuitbus. Sprayen maar! 

vrijdag 
11 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks hopen op mooi weer, 
dan wordt het een waterfestijn 
voor de hele BSO. De badjes en de 
waterpistolen liggen al klaar! Neem 
je zwemkleding en badhanddoek mee.

maandag 
24 juli
Torteltuin doet een fotospeurtocht 
op de hei en bij Heidezicht. Bij 
mooi weer kunnen we daar lekker 
picknicken. 
Kraaiennest gaat de groep 
ombouwen tot een fijne vakantiestek 
en maakt een raamschildering.
Vogelrock en Feniks hebben een 
relax dag dus kom lekker in pyjama. 
We kijken een filmpje en maken 
lekkere smoothies. 

dinsdag 
25 juli
Torteltuin heeft een Dora en Diego 
dag. We gaan Engelse woordjes leren 
en we maken ook maskers. Je mag 
verkleed komen als Dora of Diego. It 
will be fun!
Kraaiennest gaat erop uit. Lekker 
spelen bij Heidezicht en in het bos.
Vogelrock speelt levend Cluedo en 
gaat bomen klimmen, hutten bouwen 
en ravotten in het bos. Ook zullen we 
picknicken. 
Feniks heeft een Pokémon dag, 
er is onder meer een BINGO met 
leuke prijsjes, toffe kleurplaten en 
spelletjes.

maandag  
31 juli 
Torteltuin heeft een gemaskerd 
bal. Je maakt je eigen masker en 
je mag verkleed komen. We dansen 
en kunnen ons opmaken of laten 
schminken.
Kraaiennest gaat midgetgolfen.
Vogelrock en Feniks gaan terug naar 
de Oertijd. We bouwen een tipi tent, 
lunchen in en om de tent en zullen 
speren maken. 

dinsdag  
1 augustus
Torteltuin trekt erop uit naar een 
speeltuin en een kinderboerderij. We 
nemen onze lunch mee. Bij slecht 
weer hebben we leuke kinderboerderij 
activiteiten op de BSO.
Kraaiennest gaat naar 
Natuurmonumenten en doet een bos 
speurtocht. 
Vogelrock maakt een kleed van 
pomponnen. Dus eerst heel veel 
pomponnen maken en die dan samen 
borduren tot een lekker wollig zacht 
kleed. 
Feniks gaat naar de groene long 
en de hei om lekker te ravotten en 
allerlei spelletjes te doen. 

woensdag  
2 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks houden met de hele BSO 
een Kwartel sportdag op het plein. 
In groepjes doorlopen we de spellen. 
Er is blik gooien, paaltjes voetbal, 
hoepeldans etc. Lekker buiten 
bewegen. Vergeet niet je sportkleding 
aan te trekken!

donderdag
3 augustus 
Torteltuin bestaat vandaag uit 
prinsen, prinsessen, koningen of 
koninginnen. Trek je mooiste jurk of 
pak aan. Jullie worden in de ochtend 
koninklijk opgetut: nagellak, haar en 
je mag ook geschminkt worden. In de 
middag maken we een zwaard of een 
toverstokje. 
Kraaiennest gaat picknicken en 
spelletjes spelen op de hei.
Vogelrock en Feniks houden vandaag 
een heuse dropping. We worden 
ergens afgezet met het busje en 
moeten de weg terug vinden. Dus doe 
schoenen aan waar je goed op kan 
lopen.

vrijdag 
4 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks gaan met z’n allen spelen 
bij speelbos ‘t Laer.
Klimmen, klauteren en spelen met 
water. Trek kleding aan die vies mag 
worden.

Zomervakantie bij BSO de Kwartel

woensdag
26 Juli
Torteltuin en Kraaiennest hebben 
‘Pippi en de piraten’-dag: Ben je een 
echte stoere pippi of piraat? Dan mag 
je verkleed naar de BSO komen. In de 
ochtend gaan we zingen en dansen 
en in de middag maken we een 
geheime schatkaart.
Vogelrock en Feniks gaan samen 
midgetgolfen en naar het strand in 
Muiderberg. Neem je zwemkleding 
mee!

donderdag
27 juli
Torteltuin maakt een kunstschilderij 
met verf. In de middag gaan we 
spellen spelen op het grote grasveld 
bij de Groene Long. Bij mooi weer 
gaan we daar picknicken.
Kraaiennest gaat naar het 
Amsterdamse bos waar heel veel te 
doen is.
Vogelrock heeft een gezellige High 
Tea, deze gaan we gezellig met z’n 
allen voorbereiden.
Feniks gaat samen met de oudste 
groep van de Talamander op de fiets 
naar Oud Valkeveen. Vergeet dus niet 
op de fiets te komen!

vrijdag
28 juli
Torteltuin en Kraaiennest gaan 
zandhappen in de Soesterduinen.
Vogelrock en Feniks hebben bij mooi 
weer een waterspellen dag, lekker 
het zwembadje in, met waterpistolen 
spelen etc. Neem dus je zwemkleding 
en badhanddoek mee.  

  

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
Torteltuin en Kraaiennest gaan aan 
de slag met deeg om eigen broodjes 
te maken en we gaan kleien. Oftewel 
een echte kneeddag.
Bij Vogelrock en Feniks zijn 
kinderen vandaag de baas! Jullie 
bepalen wat we aan doen. Een 
smoothie maken en verftwister spelen 
behoren tot de mogelijkheden dus 
neem ook je zwemkleding mee! Ook 
mag je je eigen spelletjes meenemen.

dinsdag 
22 augustus
Torteltuin gaat op naar een hele 
grote zandbak, ook bekend als de 
Soesterduinen. Daar kunnen we ons 
uitleven met zand en gaan we in 
bomen klimmen. 
Kraaiennest gaat hutten bouwen in 
het heuveltjesbos.
Vogelrock heeft een Pokémon dag, 
er is onder andere een BINGO met 
leuke prijsjes, toffe kleurplaten en 
spelletjes.
Feniks gaat buurten bij Tiens of de 
Sport BSO.

woensdag 
23 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks hebben vandaag 
waterspellen dag, lekker het 
zwembadje in, met waterpistolen 
spelen etc. Neem dus je zwemkleding 
en badhanddoek mee.

donderdag
24 augustus
Torteltuin duikt in de verhalen van 
Jip en Janneke. We maken iets moois, 
lezen de verhaaltjes en doen spellen.
Kraaiennest gaat naar de 
Erfgooierskwartier speeltuin in 
Hilversum.
Vogelrock maakt één groot schilderij 
van allemaal kleine schilderijtjes. Dat 
wordt goed samenwerken!
Feniks heeft een creatieve dag, 
samen gaan we toffe dingen maken 
en met mooi weer gaan we buiten 
picknicken.

vrijdag
25 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks doen met z’n allen een 
leuke fotospeurtocht.

donderdag
17 augustus
Torteltuin heeft Drakendag. We horen 
een leuk verhaal en gaan zelf een 
mooie draak maken. Ook spelen we 
het spel Kubb en bouwen een eigen 
drakenkasteel.
Kraaiennest gaat spelen bij 
Heidezicht.
Vogelrock en Feniks gaan naar 
het Maisdoolhof in Voorthuizen. Ze 
zijn helemaal vernieuwd dus heel 
benieuwd waar we allemaal mee 
kunnen spelen en hoe leuk het 
doolhof nu is.

vrijdag
18 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks gaan lekker spelen in de 
natuur bij Natuurmonumenten. Trek 
dus kleding aan die vies mag worden.

donderdag 
31 augustus
Torteltuin maakt zelf ‘de mooiste vis 
van de zee’ met glitter schubben. Bij 
mooi weer spelen we waterspellen.
Kraaiennest gaat naar Oud 
Valkeveen.
Vogelrock speelt Levend Stratego.
Feniks heeft een Pokémon dag. We 
spelen bingo met leuke prijsjes, er 
zijn toffe kleurplaten en spelletjes.

vrijdag 
1 september
Torteltuin en Kraaiennest houden 
een relaxdagje. Lekker picknicken en 
de spellen doen die jullie het leukst 
vonden in de vakantie.
Vogelrock en Feniks gaan naar 
Amsterdam en krijgen daar les van 
professionals in de beginselen van 
zeilen, kanovaren en suppen (Stand 
Up Paddling). Neem dus vooral je 
zwemkleding mee!

   

maandag
28 augustus
Torteltuin heeft een pyjamadag. In 
de ochtend wordt er voorgelezen uit 
de vertelkast. In de middag gaan we 
dansen op muziek en we sluiten de 
dag af met een pyjama disco. 
Kraaiennest heeft spelletjesdag, 
kinderen mogen hun favoriete 
gezelschapsspel meenemen.
Vogelrock en Feniks doen een 
fotospeurtocht.

dinsdag
29 augustus
Torteltuin gaat op pad met mooi 
weer. Lekker spelen op de hei en bij 
Heidezicht.
Kraaiennest gaat naar het bos en 
naar de speeltuin.
Vogelrock gaat naar het belevenis-
senbos in Lelystad. Dus oude kleren 
en goed schoeisel aantrekken!
Feniks heeft Toernooi dag, we doen 
vandaag verschillende wedstrijdjes. 
Wie gaat winnen met het fifa spel, of 
wie wint ons spellentoernooi? Waar 
kun je nog meer een wedstrijd voor 
verzinnen?

woensdag 
30 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks hebben een creatieve dag 
op de BSO.

maandag 
14 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks gaan op pad naar 
de speeltuin! Welke is nog een 
verrassing...

dinsdag
15 augustus
Torteltuin zet de waterspuit aan bij 
mooi weer. We doen waterspelletjes 
en spelen in de badjes. Neem je 
zwemkleding en badhanddoek mee.
Kraaiennest gaat naar de piramide 
van Austerlitz. 
Vogelrock en Feniks spelen een 
potje Lasergamen, met mooi weer 
eindigen we buiten onder de 
sproeier. Neem je zwemkleding en 
badhanddoek mee.

woensdag
16 augustus
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks gaan op naar Almere naar 
de Kemphaan.
Dit is een natuurgebied waar we 
kunnen spelen en dieren kunnen 
zien.


