
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!

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
We gaan naar het Belevenissenbos in 
Lelystad, op avontuur in het speelbos 
en genieten van de natuur. 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Gesloten.  

WEEK 1
MAANDAG 23 JULI
We verzamelen stokken in het bos 
om tussen de middag broodjes mee 
te bakken. ‘s Middags doen we een 
geschiedenis-quiz.

DINSDAG 24 JULI
We gaan naar de dierentuin! In 
Dierenpark Amersfoort genieten we 
van de dieren en de natuur. Wat is 
jouw lievelingsdier?

WOENSDAG 25 JULI
We zoeken stokken in de natuur om 
hiermee een speer of pijl en boog te 
maken. We gaan ze mooi slijpen en 
knopen. 

DONDERDAG 26 JULI
Vandaag staat in het teken van 
natuurspelletjes. We doen allerlei 
spelletjes die met de natuur te maken 
hebben en spelen lekker buiten. 

VRIJDAG 27 JULI
Gesloten. 

WEEK 2
MAANDAG 30 JULI
We gaan naar speeltuin ‘Ons 
genoegen’ in Laren en maken ’s 
middags onze eigen cocktails.

DINSDAG 31 JULI
We doen spelletjes die in het teken 
van voeding en koken staan en 
maken heerlijke smoothies.  

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
We spelen een spel: geocaching. 
Met een GPS zoeken we schatten op 
de hei. Tijdens de lunch maken we 
kennis met Romeinse tafelmanieren. 

WEEK 3
MAANDAG 6 AUGUSTUS
We gaan naar speelpark Hans en 
Grietje in Zweewolde om lekker 
te spelen en het sprookje zelf te 
beleven.    

DINSDAG 7 AUGUSTUS
We brengen een bezoek aan Stichting 
De Paardenkamp in Soest en maken 
zelf slijm.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
We gaan naar het strandje in het 
Naarderbos, waar we ook picknicken.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
We gaan op onderzoek uit tijdens een 
speurtocht van Natuurmonumenten.  

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Gesloten.  
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WEEK 4
MAANDAG 13 AUGUSTUS
We gaan naar de dierentuin! In 
Dierenpark Amersfoort genieten we 
van de dieren en de natuur. Wat is 
jouw lievelingsdier? 

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Vandaag gaan we zwemmen en 
lekker wentelteefjes eten. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
We maken milkshakes en gaan naar 
een skatepark, dus neem je skates, 
step of skateboard mee!   

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Het is waterspeeldag! We doen 
verschillende waterspelletjes en 
maken zelf waterijsjes.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Gesloten.

WEEK 5
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Het is chilldag vandaag. We maken 
een lekkere lunch en kijken een film. 

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Gesloten.

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Gesloten. 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Het is een sportieve dag; we 
houden sportdag op de BSO! 
Trek gemakkelijke kleding en 
sportschoenen aan!

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Gesloten.

WEEK 6
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Het is waterspeeldag! We doen 
verschillende waterspelletjes. Ook 
maken we smoothies en bakken we 
pizza.

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Gesloten. 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Gesloten.

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
We gaan dansen in de disco en 
daarna lekker chillen. Je krijgt 
schermtijd en mag je eigen schermpje 
meenemen.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Gesloten. 


