
DONDERDAG 2 AUGUSTUS
We maken een uitstapje naar 
speelbos ’t Laer. We struinen door het 
bos en lopen met onze voeten in het 
water om een dam te bouwen. Trek 
geschikte kleding aan, je kunt nat 
en/of vies worden! 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Grieken en Romeinen maakten 
vroeger hele mooie mozaïeken 
vloeren en -muren. Ook wij gaan 
vandaag mozaïeken. Daarna maken 
we katapulten, die we op de velden 
uitproberen. 

WEEK 1
JAGERS EN BOEREN
PREHISTORI

MAANDAG 23 JULI
Vandaag gaan we pottenbakken. 
Na het pottenbakken, maken we 
hunebedden en grottekeningen. Hoe 
goed is jouw oerinstinct? En heb je 
weleens getekend met dingen die je 
buiten kunt vinden?

DINSDAG 24 JULI
De krijger komt vandaag in je naar 
boven! In het bos gaan we op zoek 
naar takken om daar speren van te 
maken en vertellen daarna verhalen 
bij een kampvuur!

WOENSDAG 25 JULI
We hebben vandaag een avontuurlijke 
dag. We ontdekken nieuwe landen bij 
Avontureneiland. 

DONDERDAG 26 JULI
Vroeger betaalden mensen niet met 
geld, maar betaalden ze door spullen 
te ruilen. We gaan naar de markt om 
te kijken hoeveel spullen wij kunnen 
ruilen, van paperclip tot appel. Onze 
overwinning vieren we door boven 
een kampvuur rooksignalen te maken.

VRIJDAG 27 JULI
Jagers en boeren sliepen vroeger 
in hutten. We gaan vandaag naar 
Jeugdland, om daar als echte jagers 
en boeren hutten te bouwen.

WEEK 2
GRIEKEN EN ROMEINEN
3000 v C. - 500 na C.

MAANDAG 30 JULI
Als echte Grieken en Romeinen 
veroveren we landen. We gaan naar 
Pampus! Hier genieten we van 
historie, avontuur en de natuur. 

DINSDAG 31 JULI
We houden vandaag de Olympische 
spelen! Speerwerpen, kogelstoten, 
verspringen, hardlopen en meer. Trek 
je sportkleding en –schoenen aan! 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Vroeger werd er veel fruit gegeten. 
Druiven, appels, peren, sinaasappels 
en ga zo maar door. Met al dit fruit, 
maken wij een fruitsalade. Ook maken 
we tempels en een Colosseum van 
bouwstenen.

WEEK 3
RIDDERS
500 - 1000

MAANDAG 6 AUGUSTUS
We bouwen een super groot kasteel! 
Een ophaalbrug, een toren en nog 
veel meer. Elk kasteel heeft een 
wapenschild; vandaag ontwerpen wij 
het wapenschild van Spiegelweide 
en wie weet maak jij je eigen 
familiewapen wel na.

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Ridders verdedigen zich met pijl en 
boog. Wij maken zelf onze eigen pijl 
en boog, om boeven weg te jagen en 
ons kasteel te verdedigen. Ook maken 
we een schild. 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
We gaan vandaag op pad naar het 
Muiderslot, als echte ridders! 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
We gaan schatzoeken. We delen 
de groep in tweeën en maken een 
schatkaart voor de andere groep. 
Als de schat gevonden is, eten we ’s 
middags vis.

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
We maken een uitje, als echte ridders 
en jonkvrouwen! Wat we precies gaan 
doen, is nog een verrassing. 

BSO
SPIEGELWEIDE

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!

WEEK 4
ONTDEKKERS
1500 - 1600

MAANDAG 13 AUGUSTUS
We gaan als echte ontdekkers van 
alles beleven in het Belevenissenbos 
in Lelystad. Trek gemakkelijke kleding 
aan.

DINSDAG 14 AUGUSTUS
We doen experimenten en ontdekken 
smaken. Wat proef jij? Is het zoet, 
zout, bitter of zuur? En is er nog een 
vijfde smaak? 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
We ontdekken de wereld en kijken 
onze ogen uit, tijdens een tochtje 
met een rondvaarboot. 

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Hoe ziet jouw hand eruit in het gips? 
En je voet? Vandaag gaan we gipsen. 
Terwijl het gips aan het drogen is, 
voeren wij nog meer experimenten 
uit.  

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Weet jij hoe ijs gemaakt wordt en 
op welke manier dit kan? Misschien 
krijgen we wel een rondleiding bij 
een echte ijscoman! 

WEEK 5
BURGERS EN STOOMMACHINES
1800 - 1900

MAANDAG 20 AUGUSTUS
We gaan terug in de tijd, toen de 
filmcamera werd uitgevonden. We 
maken een script en vanuit daar 
maken we onze eigen film. 3, 2, 1… 
ACTIE!

DINSDAG 21 AUGUSTUS
We gaan op reis en brengen een 
bezoek aan het Spoorwegmuseum, 
waar we echte stoommachines zien.
 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Hoe werd de eerste telefoon 
gemaakt? We kijken of wij dit zelf 
ook kunnen. En weet jij wie Max 
Havelaar is? Ontdek vandaag de Max 
Havelaar in jezelf: eerlijk, duurzaam 
en verantwoord!

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
We maken vandaag een citytrip naar 
Haarlemmermeer, een van de oudste 
steden van Nederland! 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
We maken een echte Mondriaan, 
met rood, geel en blauw. Met lijnen, 
strepen, dik en dun! Daarna koken we 
en gaan we lekker eten!

WEEK 6
WERELD OORLOGEN
1900 - 1950

MAANDAG 27 AUGUSTUS
We gaan terug in de tijd van 
de wereldoorlogen. Om ons te 
verdedigen, bouwen we een fort. 
Daarna spelen we een moordspel. 
Weet jij wie de moordenaar is, wat 
er is gebruikt en waarom de moord 
gepleegd is?

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Een stukje geschiedenis in eigen 
land. We maken een uitstapje naar de 
Piramide van Austerlitz.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
We spelen spelletjes vandaag. We 
gaan bij elkaar landje veroveren 
en sluiten de dag af met het spel 
buskruit. 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
We gaan met een deel van de 
kinderen naar het Militair Museum 
in Soesterberg. Het andere deel gaat 
naar speelpark Oud Valkeveen. 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
De laatste dag van de vakantie. We 
maken een parachute en houden een 
Bevrijdingsdag, om de vrijheid te 
vieren! 


