
maandag
31 juli 
Welk team heeft het meeste 
geduld, is het sterkst en kan 
het beste balans houden? 
Diverse teams strijden 
vandaag om de Robinson 
Titel van de Sport BSO’s! 

dinsdag
1 augustus 
Ben jij beresterk, een 
echte doorzetter en weet 
je niet van ophouden? 
We gaan met een aantal 
kinderen een uitdagende 
militaire training aan! Je 
leert zandzakken vullen, 
marcheren en camoufleren. 
Voor de echte helden en 
heldinnen vormt ook de 
hindernisbaan geen enkel 
probleem! 

woensdag
2 augustus
Kennen jullie ze nog; 
boompje verwisselen, blikje 
trap en landje veroveren? 
Vandaag gaan we met 
alle kinderen Old School 
spelletjes spelen.

  

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
24 juli
We starten de zomer-
vakantie lekker sportief! 
Trek allemaal je buiten-
sportkleding aan want 
vandaag gaan we ‘s middags 
met z’n allen naar de Kuil 
voor een groot sport-
toernooi! Welk team wordt 
de winnaar van de dag? 

dinsdag
25 juli
We gaan met een deel van 
de kinderen leren over echte 
militaire survival skills. We 
leren hoe je een shelter 
moet bouwen, vuur moet 
maken én hoe je met je 
zelfgemaakte kompas de 
weg terug kan vinden!

woensdag
26 juli
Ben jij goed in skeeleren 
of in hockey óf misschien 
wel in beide? Dan kun je 
dat vandaag laten zien! 
We gaan namelijk met alle 
kinderen skeeler-hockey 
spelen bij het Honk. 

donderdag
27 juli
We gaan met z’n allen naar 
de Lunet om te sporten 
én te zwemmen dus neem 
je binnensportkleding, je 
zwemkleding én handdoek 
mee!

vrijdag
28 juli
Behaal een record op 
onze eigen recorddag! Wie 
verdient er een plekje in 
ons eigen Guinness Book 
of Records door één van 
onze verbluffende record 
onderdelen te winnen?

Thuisblijf
activiteit 
Deze week gaan de 
thuisblijvers aan de slag 
met stickerverf! We maken 
de mooiste creaties voor 
op het keukenraam of 
misschien wel voor op je 
eigen slaapkamerraam.

maandag
21 augustus 
Eindelijk is het tijd voor de 
enige echte BSO dropping 
van 2017! In groepjes 
worden jullie geblinddoekt 
op een punt afgezet (met 
begeleiding) en nu is het 
aan jullie om op eigen 
kracht terug te komen op 
het afgesproken punt! 

dinsdag
22 augustus 
Trek allemaal je 
sportkleding voor buiten 
aan want vandaag gaan 
we met z’n allen naar 
het Honk voor een groot 
sporttoernooi.  

woensdag
23 augustus
We gaan naar stadspark 
de Kemphaan in Almere. 
Ook gaan we nog langs 
bij Stichting Aap om te 
zien hoe apen daar worden 
opgevangen. 

donderdag
24 augustus
Er is niets stoerder dan je 
eigen hut bouwen! Vandaag 
gaan we dan ook met 
een deel van de kinderen 
naar Jeugdland in Almere. 
Maak je klaar voor een 
dag timmeren, zagen en 
schroeven!

vrijdag
25 augustus
Is klimmen en klauteren 
echt iets voor jou? Dan heb 
je geluk! We gaan vandaag 
met een deel van de 
kinderen naar het Klimbos 
bij Lage Vuursche. Dichte 
schoenen zijn hier verplicht!

Thuisblijf
activiteit 
Deze week gaan we bouwen 
met Art Straws. Met 
rietjes kun je waanzinnige 
kunstwerken maken. Heb jij 
al iets leuks in gedachte? 
Bedenk wat je wilt maken 
en ga lekker aan de slag.

maandag
7 augustus
Beleef de stoerste 
stormbaan van Zoelen met 
de vetste hindernissen 
op een speciale WipeOut 
kids baan. We gaan met 
alle kinderen en vergeet je 
zwemspullen niet!

dinsdag
8 augustus
Ik ga naar het strand en 
neem mee… Een strandtas, 
zwemkleding, handdoek, 
zonnebril en de rest 
verzorgen wij! Naar welk 
strand we met z’n allen 
gaan is nog een verrassing.
 

Zomervakantie bij de Sport BSO’s

woensdag 
9 augustus
Vandaag maken we met 
alle kinderen smoothies en 
gezonde pannenkoeken, 
welke gezonde maar lekkere 
creaties kun jij maken?

donderdag 
10 augustus
We gaan met alle kinderen 
zomerse Ibiza bandjes 
maken. Gebruik veertjes, 
kwastjes, touwtjes en 
nog veel meer en maak je 
nieuwe favoriete armband.

vrijdag
11 augustus
Heerlijk in het zonnetje 
tot rust komen langs de 
waterkant! Vandaag gaan 
we met alle kinderen vissen. 
Wie gooit zijn hengel uit en 
vangt de grootste vis van 
de dag?

Thuisblijf
activiteit 
Deze week gaan we aan 
de slag met Sand Art! Met 
sticker papier en zand kun 
je de mooiste creaties 
maken.

donderdag
3 augustus
Make Your Move op onze 
foute disco party op de 
Kuil! Heb je thuis een leuke 
disco-outfit, trek deze 
dan aan en schitter op de 
dansvloer! 

vrijdag
4 augustus
Nummertje 29, 37, 40… 
Bingo! We houden vandaag 
een bingomiddag met leuke 
prijsjes.

Thuisblijf
activiteit 
De thuisblijfactiviteit voor 
deze week is Tie Dye! Heb 
jij thuis een wit T-shirt of 
kledingstuk wat je graag 
wilt pimpen? Grijp dan nu je 
kans! Gebruik je creativiteit 
en maak je eigen kleurrijke 
creaties!

maandag
28 augustus
Wegens groot succes 
krijgen we ook in deze 
zomervakantie weer een 
clinic rolstoelbasketbal van 
oud-paralympisch atleet 
Paul Toes! Deze clinic 
zal buiten bij het Honk 
plaatsvinden.

dinsdag
29 augustus
Vandaag gaan we gezellig 
met z’n allen naar het 
strand in Muiderberg. We 
gaan heerlijk zwemmen en 
spelletjes doen. Afhankelijk 
van het weer gaan we zeilen 
of kanoën. Vergeet niet je 
zwemspullen mee te nemen!

woensdag
30 augustus
Vandaag krijgen we een 
echte skateboard clinic bij 
het skatepark naast de Kuil. 
Eerst leren we de basis en 
daarna kun je wat trucjes 
proberen. Denk eraan om 
dichte schoenen aan te 
doen. Je mag natuurlijk 
altijd je eigen skateboard 
meenemen!
.

donderdag
31 augustus
Het is weer tijd voor ons 
jaarlijkse zomerfeest op het 
Clubhuis! Overdag gaan we 
alles voorbereiden voor het 
grote feest. Deze dag mag 
je natuurlijk niet missen!

vrijdag
1 september
Op de laatste dag van de 
vakantie gaan we aan de 
hand van verschillende 
sporten de strijd met elkaar 
aan. Welke sport is het 
meest voor jou weggelegd? 

Thuisblijf
activiteit 
Deze week staat in het 
teken van het zomerfeest! 
Kun jij de mooiste 
versieringen maken, wil 
je een optreden geven of 
helpen met het maken van 
de hapjes en de drankjes? 
Dan zit je bij ons wel goed!

maandag
14 augustus
We gaan de strijd aan met 
elkaar in het bos. Welk 
leger vindt als eerste de 
vlag van de tegenstander? 
En wie verslaat de meeste 
andere ‘militairen’? Vergeet 
je dichte schoenen niet mee 
te nemen!
 

dinsdag
15 augustus
Vandaag doen we allemaal 
waterspelletjes! Ook 
proberen we het nieuwe 
Kin-Ball uit. Dit is een 
teamspel dat lijkt op Stand-
in-de-Mand. Vergeet, naast 
je sportkleding, dus niet 
om je zwemspullen mee te 
nemen. 

woensdag
16 augustus
Hou jij ook zo van het 
spelen in een speeltuin? 
Dan is vandaag je geluksdag 
want we gaan met z’n allen 
naar de grootste speeltuin 
van Europa, Linnaeushof!

donderdag
17 augustus
Vandaag een sportieve 
dag voor de echte sporters 
onder ons! We gaan met een 
gedeelte van de kinderen 
naar de trimbaan in Soest. 
Ren, klauter en spring jezelf 
een weg naar de finish! 

vrijdag
18 augustus
Bereid je voor om vies te 
worden bij Poldersport de 
Kwakel in Amsterdam, want 
we gaan met een deel van 
de kinderen survivallen! 
Trek je wel oude kleren aan? 
Een tas met extra kleren en 
douchespullen is ook geen 
overbodige luxe.

Thuisblijf
activiteit 
Deze week gaan we aan 
de slag met hydraulische 
machines en werken we 
met elektriciteit. Kun jij de 
machines laten bewegen en 
het lampje laten branden?


