
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise 
en Spetters 2 zijn echte ijsmakers. 
Welk ijs vind jij het lekkerst? 
We maken verschillende soorten 
sorbetijs en waterijsjes. Al deze ijsjes 
‘verkopen’ we in onze zelfgemaakte 
ijscokar aan alle Villa-kinderen.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Geel gaat met de Villabus naar 
Imkerij ‘t Schuurtje. Daar doen we 
een excursie. Tijdens een speelse 
honingspeurtocht leren de kinderen 
alles over de natuur en we ontmoeten 
een imker. In de middag doen we 
een spel: wat kriebelt daar?  Met een 
blinddoek maken we contact op de 
huid met watjes, veertjes en andere 
zachte voorwerpen. 
Oranje en Spetters 1 gaan lekker 
spelen. We gebruiken onze levendige 
fantasie met levend Stratego en 
levend Ganzenbord.
Turquoise en Spetters 2 doen een 
quiz. Geef jij het goede antwoord? 
Als je de vragen van de quizmaster 
niet weet te beantwoorden, 
moet je snel rennen. Bij elk fout 
antwoord, word je bekogeld met 
waterballonnen! Daarna maken we 
onze eigen fruitspiesjes van tropisch 
fruit.

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise 
en Spetters 2 pimpen een eigen 
strandlaken. Wat teken jij er voor 
cools op? Vervolgens gaan we met 
mooi weer lekker naar de Zeemeeuw. 
We spelen in de speeltuin en maken 
grote zandkastelen. Voor de lunch 
maken we broodjes gezond.

WEEK 1 
MAANDAG 23 JULI
Geel ontwerpt een eigen snorkel en 
maakt prachtige parels in een schelp. 
Als lunch maken we zelf visballetjes, 
met broodjes en salade. Ook doen 
we waterspelletjes en zeemeermin-
tikkertje.
Oranje en Spetters 1 speuren als 
echte speurders door Muiderberg, op 
zoek naar sportieve uitdagingen.
Turquoise en Spetters 2 surprise, 
surprise! Wat we gaan doen, is nog 
geheim. Zorg dat je op alles bent 
voorbereid, dus neem gemakkelijke 
kleding en zwemspullen mee.

DINSDAG 24 JULI
Geel maakt krabbetjes, inktvissen en 
andere zeedieren van afvalmaterialen. 
We doen het spel ‘Wie houdt het 
langst zijn adem in?’en kijken naar 
een filmpje van Freek in ‘t wild. We 
eten inktvisringen en mosseltjes en 
de guppies doen de sproeierdans. 
Oranje en Spetters 1 gaan met 
een grote groep naar speelpark Oud 
Valkeveen. De thuisblijvers gaan 
midgetgolfen, havermoutkoekjes 
bakken en doen doldwaze spellen op 
het veld. 
Turquoise en Spetters 2 ter land 
ter zee en in de lucht! We glibberen 
en glijden van onze zeepglijbaan. 
Ook maken we op het strandje met 
spuitbussen onze eigen ‘pop art’ op 
houten panelen, kleding of karton. 
Heb jij thuis iets liggen waar een pop 
art op gemaakt kan worden?

WOENSDAG 25 JULI
Geel, Oranje en Spetters 1 gaan 
op pad met de Villabus naar De 
Rifwachter, een excursie Aqua expo 
in Hilversum. In de middag doen we 
sponzen-tikkertje en maken we gekke 
kwallen.
Turquoise en Spetters 2 maken de 
leukste vormen van brooddeeg en 
gaan elkaar schminken op vrolijke 
muziek. Ook beproeven we ons geluk 
op de midgetgolfbaan. 

DONDERDAG 26 JULI
Geel schildert in de ochtend een 
onderwaterwereld met plakkaatverf. 
Voor de lunch maken we sushi 
van brood met vis en eten we met 
stokjes. We doen een half uurtje 
yoga en spelen een grappig spel met 
schelpen.
Oranje en Spetters 1 gaan op 
indianen-avontuur. We bouwen een 
indianendorp met wigwam tenten, 
totempalen en hoofdtooien.
Turquoise en Spetters 2 gaan 
verkleed en geschminkt het bos in. 
We houden een vossenjacht. Ben jij 
een sluwe vos?

VRIJDAG 27 JULI
Geel, Oranje en Spetters 1 gaan 
een dagje spelen in speeltuin ‘Ons 
Genoegen’ in Laren. We gaan er met 
de Villabus heen en picknicken in 
de speeltuin. Bij slecht weer maken 
Oranje en Spetters 1 een kunstwerk 
van papier-maché en een heerlijke 
pasta.
Turquoise en Spetters 2 maken 
recycle art: een kunstwerk van 
plastic flessen. Verras je moeder met 
een handig zeepbakje gemaakt van 
plastic. Ook maken we onze eigen 
gezonde pizza.

WEEK 2 
MAANDAG 30 JULI
Geel start met het project ‘koolwitjes 
op de gele groep’. Met een kweekbak 
met eitjes, rupsen en poppen zien we 
de komende tijd hoe de levenscyclus 
van rups tot vlinder is. Een aantal 
kinderen maakt vlinders en we spelen 
het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg 
na. Ook dansen we als vlinders op 
muziek.
Oranje en Spetters 1 gaan naar 
het Muiderslot. We doen een 
middeleeuwse toren- en ridderroute.
Als we klaar zijn, maken we een pijl 
en boog en speren bij de Spetters.
Turquoise en Spetters 2 maken hun 
eigen vlot. We laten deze te water en 
dobberen op ons eigen vlot. 

DINSDAG 31 JULI
Geel maakt een insectenhotel 
voor in onze tuin. Een mooie 
groepsactiviteit, waarbij we uitleggen 
hoe belangrijk het is om goed te 
zorgen voor de bijen en andere 
diertjes. We bakken verse broodjes 
met gezonde salade. In de middag 
spelen we met water.
Oranje en Spetters 1 vermaken zich 
met een oud-Hollands spellencircuit. 
Denk aan schipper mag ik over varen, 
blik gooien, zak lopen en nog veel 
meer.
Turquoise en Spetters 2 gaan naar 
speelpark Oud Valkeveen. Lekker 
zwieren, zwaaien en rondjes draaien!

WEEK 3 
MAANDAG 6 AUGUSTUS
Geel start met het mini-project 
‘afval en hergebruiken’. We maken de 
kinderen bewust van recyclen d.m.v. 
creatieve opdrachtkaarten en liedjes. 
We maken biologische pasta en 
knutselen met open-eind-materialen. 
Ook spelen we buiten met water.
Oranje en Spetters 1 gaan wandelen 
naar het Echobos. We zoeken met 
onze zoekkaarten naar verschillende 
dieren en spelen verschillende spellen 
in het bos. Voor de lunch maken we 
zelf brood.
Turquoise en Spetters 2 gaan naar 
zwembad de Sijsjesberg en nemen 
gezonde sandwiches mee. Neem je 
zwemkleding en een handdoek mee!

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Geel maakt een wereldbol na en is 
voor een dag een astronaut. Ook doen 
we een skippybal-wedstrijd dwars 
door de sproeier en we maken een 
reuze-zeepbel waar je echt in kunt 
staan.
Oranje en Spetters 1 gaan vandaag 
naar de grootste speeltuin van 
Europa, Linneushof. We vertrekken om 
08:30 uur bij de Villa, zorg dat je op 
tijd bent! Bij de Spetters vertrekken 
we om 8:15 uur naar Villa Zeezicht. 
Trek gemakkelijke kleding en dichte 
schoenen aan, zodat je lekker kunt 
klimmen en klauteren. 
Turquoise en Spetters 2 hebben 
atletiek-dag. We maken ook heerlijke 
smoothies. Neem je sportkleding en 
-schoenen mee!

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise
en Spetters 2 gaan vlechten met alle
kleuren van de regenboog. In de
middag spelen we het spel ‘Wie schiet 
de verste pijl?’.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Geel start met het project ‘Wie wat 
bewaart, die heeft wat’. Heb jij iets 
moois dat je graag bewaart in een 
doosje? Neem iets mee dat veel voor 
je betekent, zoals een mooie steen, 
een foto of iets anders.  We zingen 
versjes en maken een schattendoos 
en schilderijlijst. We eten tosti’s en 
maken een tentoonstellingshoek.
Oranje en Spetters 1 hebben een 
actieve dag met verschillende 
spelletjes. Ook houden we een 
watergevecht. Voor de lunch maken 
we allemaal kleine hapjes, zodat we 
een high tea kunnen houden. Neem 
je zwemkleding en een handdoek 
mee.
Turquoise en Spetters 2 Vandaag 
gaan wij naar Speelbos Nieuw Wulven 
en waan je in de wereld van de 
Romeinen

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise 
en Spetters 2 gaan samen naar 
speelpark Oud Valkeveen. We gaan 
vroeg weg, dus zorg dat je op tijd 
bent! We nemen lunch mee, zodat 
we kunnen picknicken in het park. 
Wie danst er mee met de show van 
Fonkeltje?

WEEK 4
THEMA GEEL. DIT BEN IK.

MAANDAG 13 AUGUSTUS
Geel maakt een uitstapje met de 
Villabus naar het Speelbos. Heerlijk 
een dag ravotten, klimmen, klauteren 
en hutten bouwen. Bij slecht weer 
maken we muziek met boomwackers 
en ’s middags spelen we een 
spiderman-spel. 
Oranje en Spetters 1 gaan een 
ochtend midgetgolfen. Daarna bakken 
we zelf onze eigen pizza’s in een 
echte pizza oven.
Turquoise en Spetters 2 maken 
heerlijke hapjes in de kinderkooktuin 
bij de BSO.

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Geel in de spotlight! Je maakt je 
eigen microfoon. Voor de lunch 
bakken we wentelteefjes en in de 
middag dansen we op zumba-muziek. 
Durf jij alleen te dansen of te zingen 
met je eigen microfoon?
Oranje en Spetters 1 gaan creatief 
aan de slag en maken armbaden. 
’s Middags doen we verschillende 
spelactiviteiten op het veldje. Wie 
rent er het hardst?!
Turquoise en Spetters 2 spelen 
het spel denktank. ‘s Middags gaan 
we klimmen bij Rock Steady. Trek 
gemakkelijke kleding aan!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise
en Spetters 2 spelen een dagje 
met doodle clay. Ook maken we een 
gezonde fruitsalade.

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Geel heeft maatjesdag: we doen 
alles in groepjes van twee. We spelen 
buiten het spel ‘spiegelen’ en  eten  
een broodje gezond. In de middag 
maken we in groepjes van twee 
hetzelfde schilderij, maar  eentje is 
net iets anders. We hangen ze op en 
dan: zoek de verschillen!
Oranje en Spetters 1 gaan we 
klimmen en klauteren in Speelbos ‘t 
Laer. We bouwen van takken een hut, 
spelen verstoppertje in het bos en 
gaan op zoek naar allerlei insecten. 
Trek gemakkelijke kleding en dichte 
schoenen aan!
Turquoise en Spetters 2 veranderen 
de Villa in een Beach club met 
gezonde zomercocktails en zomerse 
muziek.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise
en Spetters 2 maken fruitmanden 
van draad of papier-maché. In de 
middag maken wij rauwkostspiesjes 
met yoghurtdip.

WEEK 5
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Geel, kijk eens hoe mooi je bent! In 
groepjes van twee gaan de kinderen 
elkaars lichaam omtrekken op een 
stuk behang. Best spannend en het 
kriebelt ook een beetje. We versieren 
dit met plakkaatverf of vetkrijt. Ook 
spelen we sponzen-tikkertje.
Oranje en Spetters 1 gaan dieren 
voeren op de geitenboerderij. Welke 
dieren lopen er allemaal rond? Trek 
geschikte schoenen aan! We gaan 
ook van de kabelbaan en picknicken.
Turquoise en Spetters 2 maken een 
eigen hangmat met touw. We gaan 
daarna naar het bos om deze op te 
hangen en uit te proberen.

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Geel gaat op stap met de Villabus 
naar het OERR-bos. Heerlijk spelen 
in de natuur met takken en bij de 
waterpomp. Bij slecht weer maken we 
met hout, spijkers en hamers mooie 
kunstwerken. We eten een tosti en 
gaan schilderen.
Oranje en Spetters 1 hebben een 
verkoelende waterdag. We maken zelf 
een waterslide met heel veel zeep. 
Ook maken we zelf waterijsjes en we 
houden een watergevecht. Neem je 
zwemkleding en handdoek mee!
Turquoise en Spetters 2 timmeren 
een dorp van oude pallets. Je kunt je 
fantasie helemaal laten gaan. Wat wil 
jij bouwen? Hoe ziet jouw droomhut 
eruit?

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise
en Spetters 2 hebben een dag vol 
leuke spelletjes. Op het grasveld kun 
je je beste beentje voor zetten en 
meedoen aan een gezellig spelcircuit. 
Je mag je eigen smoothie maken 
en we doen waterspelletjes in de 
achtertuin. 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Geel ontwerpt zomerslippers!  Je 
maakt leuke zomerse slippers. ’s 
Middags doen we het klapspel. Met 
een blinddoek om raden wie er klapt 
in de kring. Ook gaan we darten met 
sponzen.
Oranje en Spetters 1 gaan spelen in 
Soesterduinen, waar we ook lekker 
picknicken in de duinen.
Turquoise en Spetters 2 hebben 
beach bootcamp! Trek je zwemkleding 
aan voor onze beach bootcamp en 
neem een handdoek mee. We sporten 
op het strand en in het water. 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Geel, Oranje, Spetters 1, Turquoise
en Spetters 2 gaan een middagje 
bowlen in Almere. Gooi jij een strike?

WEEK 6 
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Geel maakt dino’s in een groot ei 
van echt ijs. Je mag je eigen broodje 
gezond maken en in de middag 
schilderen we een onderwaterwereld.
Oranje en Spetters 1 starten de 
dag met het pimpen van onze 
eigen pet. Voor de lunch maken we 
een salade bar, met verschillende 
soorten salades. ’s Middags gaan we 
midgetgolfen bij de Leeuwenkuil. 
Turquoise en Spetters 2 maken 
zelf vliegers. Daarna gaan we naar 
het Muiderstrand en houden we een 
vliegershow, zodat iedereen de mooie 
vliegers kan bewonderen.

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Geel gaat schadutekenen. We 
tekenen buiten op het speelplein de 
schaduw van je favoriete dier na. We 
maken een natuurwandeling met kijk- 
en luisteropdrachten. Ook maken we 
een natuurmandala.
Oranje en Spetters 1 sluiten 
de laatste week af met een 
verrassingsdag. 
Turquoise en Spetters 2 playback 
je gek! Ben jij een echte popster in 
wording? Pak je podium en laat je 
van je beste kant zien! 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Spetters 1 trek 
je regenlaarzen aan, want we gaan 
naar het Laarzenpad. We wandelen 
over vlonderpaden en dwars door 
weilanden met veel modder. Trek 
oude kleding aan, je kunt vies 
worden. Neem schone kleding mee en 
vergeet je laarzen niet! 
Turquoise en Spetters 2 hebben een 
bouw en techniek-dag en spelen een 
spel.

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Geel heeft ‘Langzaamaan-dag’. Wat 
weet jij over de schildpad? We komen 
van alles te weten over schildpadden 
en knutselen de mooiste 
schildpadden. Op het grasveld doen 
we een schildpadden-race.
Oranje en Spetters 1 duiken het 
atelier in. We maken van recycle-
materiaal een tafeltje met mozaïek 
voor op de groep. Voor de lunch 
maken we zelf pizza’s.
Turquoise en Spetters 2 play and 
survive! Ben jij een echte avonturier? 
We gaan klimmen en bouwen op 
kamp Campanula in Zeewolde.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Spetters 1 gaan met 
de Villabus naar Ridammerhoeve in 
Amsterdam. We geven de lammetjes 
een flesje, zoeken eieren tussen de 
kippen en eten een lekker ijsje. 
Turquoise en Spetters 2 gaan met 
eigen vlotten het water op en sluiten 
af met een BBQ op het strand.

BSO 
VILLA ZEEZICHT
EN DE SPETTERS

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!


