
DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Toermalijn gaat lopend naar 
Heidezicht. Lekker spelen en 
picknicken!
Tijgeroog gaat naar speelpark Oud 
Valkeveen. Lekker zwieren, zwaaien 
en rondjes draaien! 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Toermalijn bakt zelf kleurrijke 
zomermuffins. Dat wordt smullen! 
Tijgeroog is creatief met spijkers en 
maakt een knikkerbaan.

WEEK 1 
MAANDAG 23 JULI
Toermalijn gaat lopend naar 
Heidezicht. Lekker spelen en 
picknicken!
Tijgeroog gaat naar speelpark Oud 
Valkeveen! Zorg dat je vóór 10:00 uur 
op de BSO bent, want we vertrekken 
op tijd.

DINSDAG 24 JULI
Toermalijn maakt een bijzondere 
wandeling over het kabouterpad bij 
Bos & Hei. Wat zien, horen en voelen 
wij allemaal? Beantwoord de vragen 
en voer opdrachten uit om een echt 
kabouter-diploma te verdienen.
Tijgeroog is lekker veel buiten! We 
stoken zelf een vuurtje en gaan 
broodjes bakken. Ook maken we 
van takken bootjes die echt kunnen 
varen!

WOENSDAG 25 JULI
We gaan creatief aan de slag met 
vilt. Alles kan! Daarna maken we 
onze eigen pizza, die we natuurlijk 
ook opeten.

DONDERDAG 26 JULI
Toermalijn ziet vandaag bubbels 
& bubbels. Wij gaan bellen blazen 
met onze zelfgemaakte bellenblaas-
houder!
Tijgeroog heeft vandaag een 
verrassings-dag! Wat we gaan doen, 
is nog geheim.

VRIJDAG 27 JULI
Toermalijn gaat - bij voldoende plek 
- samen met Tijgeroog en BSO de 
Kwartel naar de Kemphaan in Almere. 
Als alternatief hebben wij een leuke 
creatieve activiteit klaarstaan.
Tijgeroog gaat samen met BSO de 
Kwartel naar de Kemphaan in Almere.

WEEK 2 
MAANDAG 30 JULI
Toermalijn krijgt een djembé-
workshop. Welke klanken maakt de 
djembé en met welke dierengeluiden 
kunnen we die klanken vergelijken?
Tijgeroog gaat naar vogelpark 
Avifauna in Alphen aan den Rijn 
om verschillende vogelsoorten te 
spotten.

DINSDAG 31 JULI
Tijgeroog en Toermalijn krijgen een 
judoworkshop in de zaal van school. 
Trek je sportieve kleding aan?

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Tijgeroog en Toermalijn zijn op de 
woensdag één groep en gaan met 
BSO de Kwartel naar speelbos ‘t Laer 
in Hilversum, lekker klimmen en 
klauteren!

WEEK 3 
MAANDAG 6 AUGUSTUS
Toermalijn Toermalijn maakt zelf 
ijsjes met fruit uit eigen moestuin 
en daarna knutselen we onze eigen 
ijsjes. 
Tijgeroog gaat in het Hobbeltjesbos 
op zoek naar takken om er pijl 
en bogen van te maken. In het 
Hobbeltjesbos is er ook tijd om even 
lekker te spelen.

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Toermalijn gaat vrij bewegen op 
muziek. Op speelse wijze krijgen we 
begeleiding van een danscoach.
Tijgeroog gaat naar speelpark Oud 
Valkeveen. Zorg dat je vóór 10:00 uur 
op de BSO bent, want we vertrekken 
op tijd.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
We gaan naar OERRR in ‘s-Graveland. 
Samen gaan we op pad met de 
boswachter en bouwen we een eigen 
insectenhotel. 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Toermalijn maakt het grootste 
schilderij op doek. Wacht maar 
af, hier kunnen onze oude 
schildermeesters nog iets van leren! 
Tijgeroog gaat ook creatief aan de 
slag. We gaan figuurzagen.

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Tijgeroog en Toermalijn gaan met 
de kinderen van BSO de Kwartel naar 
de Soesterduinen, lekker rennen, 
klimmen, klauteren en uitwaaien.

WEEK 4 
MAANDAG 13 AUGUSTUS
Toermalijn maakt muziek met 
zelfgemaakte muziekinstrumenten. 
Dat wordt een gezellig klankenfestijn.
Tijgeroog gaat met de oudste 
groepen naar Muidenberg om te 
midgetgolfen. Daarna gaan we nog 
even naar het strandje daar.

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Toermalijn Toermalijn gaat met de 
benenwagen naar Heidezicht. Lekker 
spelen en picknicken!
Tijgeroog houdt een 
waterspelletjesdag. Neem 
zwemkleding, een handdoek en 
droge kleding mee, want je wordt 
gegarandeerd nat!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Vandaag hebben we een 
verrassingsactiviteit op de planning 
staan. Wat we gaan doen? Dat is nog 
een verrassing.

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Tijgeroog en Toermalijn gaan 
vandaag naar speelpark Oud 
Valkeveen. Zorg dat je vóór 10:00 uur 
op de BSO bent, want we vertrekken 
op tijd.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Toermalijn mag fantaseren over de 
Gruffalo en maakt kennis met het 
boek. Na de kennismaking luisteren 
we het Gruffalo-lied en doen we een 
leuke Gruffalo-activiteit.
Tijgeroog is creatief met handen en 
voeten vandaag. 

WEEK 5 
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Toermalijn speelt mee in het grote 
waterspel. We maken een waterval, 
waterglijbaan, waterriviertjes en 
meer! Neem zwemkleding en een 
handdoek mee!
Tijgeroog gaat samen met BSO de 
Kwartel naar de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest.

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Toermalijn gaat bowlen in 
Loosdracht. Laat de ballen maar 
rollen en de kegels maar vallen. Het 
is altijd raak!
Tijgeroog doet samen met BSO de 
kwartel een leuke fotospeurtocht in 
de wijk. Wie weet kunnen we ervoor 
of erna nog iets lekkers maken!

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
We maken een zomersalade vol geur 
en kleur. Deze eten we samen met 
heerlijke broodjes.

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Toermalijn gaat naar Hans & Grietje 
in Zeewolde, het magische speelpark 
waar je ogen en oren tekort komt.
Tijgeroog gaat met de trein op 
reis naar Nemo in Amsterdam! Hier 
gaan we op ontdekking en doen we 
proefjes!

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Tijgeroog en Toermalijn gaan naar 
speelpark Oud Valkeveen! Zorg dat je 
vóór 10:00 uur op de BSO bent, want 
we vertrekken op tijd.

WEEK 6 
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Toermalijn heeft een leuke en 
sportieve dag. We gaan midgetgolfen 
in Muiderberg! 
Tijgeroog maakt armbandjes 
vandaag. Ook gaan we lekker naar 
buiten voor een spel, waarbij er veel 
wordt gerend!

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Toermalijn gaat tassen versieren. 
Versier je eigen tas door het gebruik 
van diverse materialen. Jij gaat naar 
huis met jouw unieke tas.
Tijgeroog gaat sportief aan de 
gang op de Groene Long. Trek je 
sportkleding aan! Op de groep gaan 
we creatief te werk.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
We gaan zelf jam maken. Hoe maak 
je jam en hoe smaakt het? We maken 
het allemaal mee!

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Toermalijn brengt een bezoek aan 
kaasboerderij De Groene Griffioen 
in Weesp. We nemen een kijkje 
in de stal, bij de kalfjes en in het 
strobalenhuis. Ook leren we hoe kaas 
wordt gemaakt. We mogen vast even 
proeven… 
Tijgeroog gaat klimmen bij 
Rocksteady in Bussum. Misschien 
mogen we na afloop ook nog een 
balkonsprong doen!

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Toermalijn maakt zelf sieraden. Alle 
zomerkleuren bij elkaar!
Tijgeroog is creatief met mergel en 
speksteen.

BSO
MICHAËL

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!


