
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
We gaan creatief aan de slag met 
spray-paint! Maak je eigen heelal 
en ontwerp en creëer de nieuwste 
planeten! Neem oude kleding mee die 
vies mag worden.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Welk team heeft het meeste geduld, 
is het sterkst en kan het beste balans 
houden? We doen proeven en strijden 
in diverse teams voor de Robinson-
titel van de Sport BSO’s 2018. Trek je 
sportkleding en -schoenen aan!

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar Rock Steady 
in Bussum. Hier hebben we een dag 
vullend programma met onder andere 
klimmen, ladderloop, abseilen, 
touwklimmen en balkonswing. 

WEEK 1 
MAANDAG 23 JULI
Vind jij bijna alle sporten leuk om te 
doen? Dan starten we deze vakantie 
goed! We houden een toernooidag, 
waarbij allerlei verschillende sporten 
aan bod komen.

DINSDAG 24 JULI
Lijkt het jou leuk om te leren skaten? 
Of kan je het al een beetje? We leren 
in korte tijd de basis, coole tricks of 
zelfs jumps maken.

WOENSDAG 25 JULI
Ben jij er klaar voor? Vandaag 
springen we een nieuwe wereld 
binnen vol adrenaline en stoere trucs, 
bij trampolinepaleis Jumping Jack in 
Almere. Neem je sportkleding mee! 
De thuisblijvers maken armbandjes 
van diverse materialen. 

DONDERDAG 26 JULI
We hebben een echte voetbaldag. 
Vandaag staat volledig in het teken 
van voetbal. Trek het tenue van je 
favoriete club aan en zet je beste 
beentje voor!

VRIJDAG 27 JULI
We spelen een spannend 
buitenspel: levend Stratego. 
Welk team weet de vlag van het 
andere team te veroveren? Kom in 
camouflagekleding; wij verzorgen de 
schmink!

WEEK 2 
MAANDAG 30 JULI
Vandaag spelen we de Grote Sport 
BSO Bingo! Wie weet word jij de 
winnaar! Ook maken we armbandjes 
van diverse materialen. Hele stoere, 
hele mooi, maak precies wat bij je 
past! 

DINSDAG 31 JULI
Heb jij een goed richtingsgevoel en 
ben je goed in het terugvinden van 
de weg? We houden een echte BSO-
dropping. Gewapend met een kaart, 
opdrachten en elkaar moeten we zo 
snel mogelijk de weg terug vinden.

WEEK 3 
MAANDAG 6 AUGUSTUS
We starten deze week lekker fanatiek 
met een stoere dansclinic. Voetjes van 
de vloer en dansen maar!

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Ik ga naar het strand en neem mee… 
strandtas, zwemkleding, handdoek en 
zonnebril! De rest verzorgen wij. Naar 
welk strand we met zijn allen gaan, is 
nog een verrassing.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
We zien vandaag brullende leeuwen, 
slingerende aapjes en hangende 
luiaards. Dierenpark Amersfoort, here 
we come!

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
We gaan met een aantal kinderen 
naar SEC survivals in Almere. Leg jij 
het parcours goed af? Neem oude 
kleding en -schoenen mee (geen 
laarzen/open schoenen) en een 
plastic tas met douchespullen. De 
thuisblijvers pimpen een fotolijstje, 
met glitters, verf, stickers en meer.

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Wat is jouw favoriete smaak?! Mix 
je favoriete fruit en/of groente met 
yoghurt of kwark. Dan even draaien 
en je zelfgemaakte smoothie is klaar!

WEEK 4 
MAANDAG 13 AUGUSTUS
Is klimmen en klauteren in de 
natuur iets voor jou? We gaan met 
een aantal kinderen klimmen in het 
Klimbos bij Lage Vuursche. Trek je 
sportkleding en dichte schoenen 
aan. De thuisblijvers pimpen een 
fotolijstje, met glitters, verf stickers 
en meer.

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Niks details, niks priegelen, maar 
helemaal los met action painting! 
Neem oude kleren mee die écht vies 
mogen worden.

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Altijd al een keer de grote game-
kampioen van de Sport BSO’s willen 
worden?! We gamen op verschillende 
consoles. Daarnaast gaan we ook 
heerlijk buiten sporten.

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Er is niks stoerder dan je eigen hut 
bouwen! We gaan met een deel 
van de kinderen naar Jeugdland in 
Almere. Maak je klaar voor een dag 
timmeren, zagen en schroeven. De 
thuisblijvers pimpen een fotolijstje, 
met glitters, verf, stickers en meer.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Ik ga naar het strand en neem mee… 
strandtas, zwemkleding, handdoek en 
zonnebril! De rest verzorgen wij. Naar 
welk strand we met zijn allen gaan, 
is nog een verrassing.

WEEK 5 
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Er staat een sportdag met 
verschillende sport- en spel 
onderdelen op jullie te wachten. 
Natuurlijk hebben we ook aan de 
gezelligheid gedacht, we zetten er 
een lekker muziekje bij op! 

DINSDAG 21 AUGUSTUS
We krijgen een honkbalclinic van 
de enige echte Percy Insenia! De 
afgelopen jaren was hij met Oranje 
actief op de Olympische Spelen, deed 
mee aan WK’s en EK’s en werd tijdens 
het World Port Tournament in 2003 
uitgeroepen tot meest populaire 
speler. Dat wordt gaaf!

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Ik ga naar het strand en neem mee… 
strandtas, zwemkleding, handdoek en 
zonnebril! De rest verzorgen wij. Naar 
welk strand we met zijn allen gaan, 
is nog een verrassing.

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Houd jij van koken of zou je het 
graag willen leren? En durf je 
jouw gerechten aan anderen te 
serveren? Vandaag koken wij met 
zijn allen. Uiteraard proeven we onze 
zelfgemaakte creaties ook.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
We gaan naar speelpark Oud 
Valkeveen. Lekker spelen, in 
attracties en ravotten. De 
thuisblijvers toveren met zout. We 
maken glazen potten met gekleurd 
zout.

WEEK 6 
MAANDAG 27 AUGUSTUS
We hebben een eigen BSO Bootcamp 
om weer helemaal fit te worden na 
de vakantie. Ben jij de sterkste, de 
snelste en de meest behendigste? 
Misschien ben jij wel de beste 
bootcamper van de dag.

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Ook in de zomervakantie houden we 
een groot disco feest: onze enige 
echte disco end of summer party! 
Heb je thuis een leuke zomeroutfit? 
Trek deze dan aan en schitter op de 
dansvloer.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Altijd al tussen de koeien willen 
golfen? We spelen boerengolf met 
een klompenstick. Sla jij de bal in zo 
min mogelijk slagen in de emmer? 
Dan ben jij de boerengolf koning of 
koningin. De thuisblijvers toveren 
met zout. We maken glazen potten 
met gekleurd zout.

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Vandaag hebben we een echte 
glow-in-the-dark-dag. We bouwen 
de gymzaal om tot een glow-in-the 
dark-paradijs. Maak je klaar voor 
diverse spellen met als ultiem 
hoogtepunt: lasergamen.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Beleef de stoerste stormbaan van 
Zoelen met de vetste hindernissen 
op een speciale wipeout-kidsbaan. 
We gaan met alle kinderen. Neem je 
zwemkleding en een handdoek mee!

SPORT BSO’S

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!


