
DONDERDAG 2 AUGUSTUS
We gaan met een aantal kinderen 
naar OERRR Natuurmonumenten, waar 
we lekker spelen en picknicken. De 
thuisblijvers maken gezonde hapjes 
en verzinnen een leuk parcourtje, 
met- of zonder water.

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
We spelen verkeersborden-memory 
op de Meerpaal, gaan verkeersborden 
namaken en oefenen buiten de 
verkeersregels. Wie heeft er voorrang 
bij een zebrapad? De 16 kinderen 
die worden ingeloot, gaan naar 
veiligheidsmuseum PIT in Almere. 

WEEK 1
MAANDAG 23 JULI
We gaan met een aantal kinderen 
naar speeltuin de Eekhoorn in 
Kortenhoef en picknicken daar ook. 
De thuisblijvers verzinnen een dansje 
en maken lekkere gezonde hapjes.

DINSDAG 24 JULI
We krijgen een yogaworkshop van 
een echte yogajuffrouw, hoe leuk! 
Trek gemakkelijke kleding aan. ’s 
Middags spelen we lekker buiten.

WOENSDAG 25 JULI
We maken zelf muziekinstrumenten. 
’s Middags brengen we een bezoek 
aan de ijsboerderij in Loosdrecht. 

DONDERDAG 26 JULI
In de ochtend oefenen we 
danspasjes. Daarna gaan we ons 
verkleden en opmaken. Haren in de 
gel en we zijn er klaar voor om een 
mooie dansvoorstelling te geven! 

VRIJDAG 27 JULI
We hebben een dag in Afrikaanse 
stijl. We leren djembés bespelen. 
Ook versieren wij onszelf met 
gekleurde sieraden en kleding, net 
zoals ze in Afrika doen. We maken 
sierraden en batikken. Neem zelf een 
wit t-shirt mee! 

WEEK 2
Deze week is het sportweek, neem 
elke dag je sportkleding mee!

MAANDAG 30 JULI
We doen oud-Hollandse 
sportspelletjes, zoals spijkerpoepen, 
limbodansen, een parcourtje met 
water en nog veel meer! Ook maken 
we een gezonde sportlunch. 

DINSDAG 31 JULI
We gaan naar het Trimbos vandaag, 
De naam spreekt voor zich. We 
picknicken hier ook. De thuisblijvers 
mogen zelf kiezen wat ze graag 
willen doen.

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
We knutselen sportattributen. Heb jij 
een leuk idee om te maken? We horen 
het graag! ’s Middags gaan we lekker 
voetballen.

WEEK 3
MAANDAG 6 AUGUSTUS
We maken een wereldkaart! Waar ga 
jij naartoe op vakantie? Je mag het 
laten zien. ’s Middags gaan we naar 
speeltuin de Zoutkeet in Hilversum. 

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Het is vandaag Hawaï-dag! We 
maken fruitspiesjes en cocktails. Ook 
verzinnen we een hoela-hoop dansje, 
dat we ook gaan uitvoeren. 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
We hebben Indianen-dag. We maken 
een hoofdtooi, een tipi en een 
dromenvanger en doen de regen- of 
zonnedans! 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Weet jij hoeveel werelddelen er zijn? 
En wat eten zij daar? We ontdekken 
het vandaag. We maken hapjes, die 
we uiteraard ook opeten. 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
We ontdekken verschillende soorten 
techniek. Netjes vouwen, heel 
precies knippen, op een bepaalde 
manier eten bereiden en met hamers 
en schroevendraaiers aan de slag. 
Buiten doen we sportoefeningen en 
spelletjes. 

BSO
DE TOVERHOED     

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
MAANDAG 13 AUGUSTUS
De Toverhoed verandert zowel binnen 
als buiten in een jungle. We maken 
jungleburgers en eten deze buiten 
op. Ook gaan we op zoek naar wilde 
dieren.

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Vandaag gaan we op pad. We gaan 
naar dierenpark Almere Jungle!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Vandaag toveren we onszelf om tot 
wild dier… spannend!  

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
We gaan lekker spelen vandaag. 
Iedereen slingert als aapje in de 
speeltuin. 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
We leven ons een dagje uit in de 
Ergooiersspeeltuin in Hilversum. 
Lekker klimmen, schommelen en met 
zand spelen. 

WEEK 5
MAANDAG 20 AUGUSTUS
We gaan met alle kinderen naar 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen, 
genieten van het sprookjesbos en 
lekker spelen. 

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Vandaag mag je verkleed komen als 
een sprookjesfiguur! We bedenken 
een voorstelling en voeren deze uit. 
Ook maken we zelf een magische 
lunch. 
 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS
We gaan op pad vandaag. Waar we 
naartoe gaan, is nog een verrassing! 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
We gaan speuren vandaag; we doen 
een echte sprookjes-speurtocht. Ook 
maken we gezellig met zijn allen een 
lunch.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
We krijgen een kleurrijk melk-
spektakel te zien. Wat je al niet 
kan doen met een beetje melk, 
kleurstof en afwasmiddel… het 
lijkt wel tovenarij! Ook gaan we 
schminken en kijken we een film in 
de thuisbioscoop. 

WEEK 6
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Het is waterspelletjes-dag! Weet 
jij nog een leuk waterspelletje? Je 
mag vandaag je eigen waterpistool 
meenemen! 

DINSDAG 28 AUGUSTUS
We maken onze eigen waterijsjes. 
’s Middags gaan we met een aantal 
kinderen naar de speeltuin. De 
thuisblijvers spelen lekker met water. 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
We gaan op watersafari! Houd er 
rekening mee dat je nat kunt worden 
en neem een droog setje kleding 
mee. 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
We knutselen bootjes, die we later 
laten varen in de waterbaan. Blijft 
jouw bootje drijven? 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
We gaan met 16 kinderen naar de 
Speelhaven in Almere. Daar kunnen 
de acrobaten en clowns zich uitleven 
met circusattributen. De thuisblijvers 
knutselen een clowntje, van hun 
eigen gezicht!


