
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 doen yoga en gaan mediteren. 
Een echte relaxdag! Voor de lunch 
maken we nasi. Als het weer het 
toelaat, gaan we buiten vliegeren. 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
We knutselen een Chinese draak en 
gaan dansen. Ook gaan we op pad 
naar het Maisdoolhof in Voorthuizen. 
Weet jij de weg in het doolhof te 
vinden?  

WEEK 1
MAANDAG 23 JULI
Deze week staat in het teken van 
de Noordpool en de Zuidpool. We 
schilderen een wereldbol en kijken 
waar de Noord- en Zuidpool ligt. Ook 
doen we de pinguïn-dans en gaan we 
knutselen.

DINSDAG 24 JULI
We gaan naar speeltuin de 
Eekhoorn in Kortenhoef, bouwen 
in de bouwhoek en lekker 
spelen! De thuisblijvers doen een 
‘sneeuwballengevecht’ met sponzen.

WOENSDAG 25 JULI
Vandaag maken we zelf heerlijke 
ijsjes, die we ook opeten. Ook gaan 
we sneeuw maken, brrr!

DONDERDAG 26 JULI
We gaan op pad naar speelpark 
Hans en Grietje in Zeewolde. Op 
de BSO bouwen we een iglo van 
suikerklontjes. 

VRIJDAG 27 JULI
Vandaag maken we een ijsschots van 
piepschuim. Er zitten dieren vast 
gevroren in het ijs! Hoe krijgen wij ze 
er weer uit?  

WEEK 2
MAANDAG 30 JULI
Het is Azië-week. We maken een 
zonneklok en vlaggen van landen uit 
Azië. Liever zelf een vlag verzinnen? 
Dat mag natuurlijk ook! 

DINSDAG 31 JULI
Vandaag maken we sushi, die we 
vervolgens ook lekker opeten. In 
onze thuisbioscoop draait de film 
Jungle Book. 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
We gaan ons schminken en 
verkleden als Geisha. Ook maken we 
een uitstapje naar speeltuin ‘Ons 
genoegen’ in Laren. 

WEEK 3
MAANDAG 6 AUGUSTUS
Deze week staat Australië centraal. 
We maken de vlag van Australië. Als 
uitstapje gaan we naar de Kemphaan 
in Almere: aapjes kijken en genieten 
van de natuur.   

DINSDAG 7 AUGUSTUS
We gaan sporten bij de speeltuin 
aan de Slochterlaan, dus trek iets 
gemakkelijks aan! Ook gaan we 
creatief aan de slag. We maken een 
koalabeer.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
Hoe creatief ben jij? We verven 
vandaag met wattenstaafjes. Verder 
gaan we pizza versieren, om deze 
vervolgens lekker op te eten.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
We maken boemerangs, doen een quiz 
over Australië en gaan op pad naar 
Heidezicht om kangoeroes in het echt 
te bekijken.  

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Vandaag gaan we zonneklepjes 
maken. We doen de kangoeroedans 
en je krijgt de kans om jezelf na te 
tekenen en vervolgens met stippen in 
te kleuren.  

BSO 
‘t SPIEGELTJE 
EN SPIEGELBEELD     

WEEK 4
MAANDAG 13 AUGUSTUS
Het is Noord-Amerika-week! We 
maken burrito’s en eten deze ook 
lekker op. Ook gaan we creatief aan 
de slag: we maken dromenvangers. 

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Vandaag maken we een uitstapje 
naar Almere Jungle. We bekijken de 
dieren in het park en genieten van 
de natuur. 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Weet jij hoe een Indiaan eruit ziet? 
We maken zelf een indianentooi en 
houden een indianenpicknick.   

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
We gaan de vlag van Noord-Amerika 
maken. Verder gaan we met cowboy- 
en indianen-strijkkralen aan de slag. 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Vandaag maken we een uitstapje naar 
het Muiderslot. Op de BSO maken we 
smoothies, die we natuurlijk ook zelf 
opdrinken.

WEEK 5
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Deze week staat in het teken 
van Zuid-Amerika. We maken een 
totempaal en spelen paaltjesvoetbal. 
Wie gaat er winnen?

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Iedereen mag vandaag verkleed 
komen, want we vieren carnaval! 
We doen een stopdans op Zuid-
Amerikaanse muziek. 
 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Ontdek je creativiteit. We maken 
een uitstapje naar Kinderatelier 
Hilversum. Ook gaan we lekker 
picknicken. 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Een stukje geschiedenis in eigen 
land. We maken een uitstapje naar de 
Piramide van Austerlitz en doen daar 
een speurtocht.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
We maken sieraden van rietjes. Ook 
maken we de vlag van Zuid-Amerika. 
Weet jij hoe deze eruit ziet? 

WEEK 6
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Het is Europa-week! We maken 
de toren van Pisa en knutselen 
muziekinstrumenten. Welk instrument 
maak jij?  

DINSDAG 28 AUGUSTUS
We gaan op pad naar Speelpark Hans 
en Grietje in Zeewolde. We gaan daar 
lekker spelen en eten pannenkoeken. 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
We maken de vlag van Europa. Ook 
brengen we een bezoek aan Tiens, 
waar we met graffiti aan de slag 
gaan! ’s Middags gaan we picknicken. 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Een dag in Franse sferen. We bouwen 
de Eiffeltoren van Lego. Ook eten we 
stokbrood met Franse kaasjes en we 
drinken kinderwijn. 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Het is vandaag de laatste dag van 
de vakantie. Dit vieren wij met een 
uitstapje: we gaan lekker spelen bij 
Oud-Valkeveen!


