
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
We maken een uitstapje! We gaan 
met alle groepen van de BSO naar ’t 
Laer en spelen lekker in de speeltuin. 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Torteltuin gaat naar ijsboerderij van 
Herk in Loosdrecht. We spelen hier 
heerlijk en krijgen een eigen gemaakt 
ijsje van de boer. Trek kleding aan 
die vies mag worden en schoenen 
waar je goed op kunt lopen.
Kraaiennest maakt een tangram. 
Wist je dat je met driehoeken en 
vierkanten verschillende dieren kunt 
maken? Ook maken we onze eigen 
memory.
Vogelrock heeft sportdag! Trek je 
sportoutfit en sportschoenen aan en 
sta klaar voor de start! 
Feniks en Toekan gaan een ijssalon-
route fietsen. We fietsen langs 
verschillende ijssalons en gaan 
proeven wie het lekkerste ijs heeft. 
Neem je fiets mee!

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Vandaag houden wij met alle 
groepen van de BSO een cowboy- en 
indianendag.

WEEK 1 
MAANDAG 23 JULI
Torteltuin gaat met de bus op pad 
naar Soesterduinen, de grootste 
zandbak in de omgeving. Voetballen, 
frisbeeën, zandkastelen maken en 
picknicken. Bij minder weer gaan 
we naar de kinderboerderij en 
Heidezicht.
Kraaiennest mag in 
superheldenkostuum komen! Trek je 
coolste en stoerste kostuum aan, 
want wij zijn superhelden voor 
een dag. We gaan capes maken, 
gewichtheffen en nog veel meer! 
Vogelrock gaat lekker spelen 
en picknicken bij Heidezicht. 
Trek geschikte kleding en (oude) 
schoenen aan!
Feniks en Toekan gaan op de fiets 
naar speelpark Oud Valkenveen. 
Lekker zwieren, zwaaien en rondjes 
draaien! Vergeet je fiets niet mee te 
nemen.

DINSDAG 24 JULI
Torteltuin gaat naar de camping! We 
zetten de tent op het plein op en 
gaan kamperen. Kampvuurtje, buiten 
eten, afwassen, spelen en meer.  
Kraaiennest gaat er lekker op 
uit, naar de Erfgooierspeeltuin in 
Hilversum. Trek kleding en schoenen 
aan die vies mogen worden.
Vogelrock gaat kokkerellen en lekker 
smikkelen van gezonde hapjes. Laat 
je creativiteit in de keuken maar 
zien!  
Feniks en Toekan gaan met mooi 
weer waterspelletjes doen op het 
plein. Neem zwemkleding en een 
handdoek mee! 

WOENSDAG 25 JULI
Vandaag gaan we op pad! We gaan 
met alle groepen van de BSO naar het 
Militair Museum in Soesterberg.

DONDERDAG 26 JULI
Torteltuin heeft vandaag Ridder en 
Jonkvrouwdag. We maken een eigen 
ridderpak. De jonkvrouwen kunnen 
zich bewonderen in een spiegel en 
maken een kroon.
Kraaiennest gaat verkleden. Er zijn 
niet alleen superhelden die tegen 
het kwaad vechten, maar er zijn ook 
helden, zoals dokters en zusters, die 
levens redden. En wat denk je van 
de politie of de brandweer? Trek je 
mooiste kostuum aan en maak je 
klaar voor een heldhaftige dag vol 
spelletjes en knutsels. 
Vogelrock gaat speuren en spelen bij 
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. 
Trek oude kleding aan en zet je 
speurneus op! 
Feniks en Toekan gaan creatief 
aan de slag in de keuken en maken 
lekkere smoothies en ijsjes.

VRIJDAG 27 JULI
We maken vandaag een uitstapje en 
gaan met alle groepen van de BSO 
naar de Kemphaan in Almere.

WEEK 2 
MAANDAG 30 JULI
Torteltuin heeft vandaag 
handvaardigheid-dag; we laten zien 
hoe handig we zijn. We knutselen, 
koken en timmeren. 
Kraaiennest maakt eetbare spinnen 
voor bij de lunch! Ben jij al benieuwd 
hoe wij dit gaan doen? 
’s Middags gaan wij op zoek naar 
de allerkleinste beestjes met een 
vergrootglas.
Vogelrock doet een speurtocht 
door de wijk. Welke vragen kun jij 
beantwoorden?
Feniks en Toekan gaan op stap, met 
de bus naar Amsterdam. We gaan 
naar Jeugdland, aan de slag met 
hamers, spijkers en hout om een 
eigen hut te maken. Je bakt je eigen 
broodje boven een kampvuur. Doe 
dichte schoenen aan of neem deze 
mee!   

DINSDAG 31 JULI
Torteltuin gaat naar 
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. 
Je kunt vies worden, dus trek 
geschikte kleding aan en schoenen 
waar je goed op kunt lopen! 
Kraaiennest gaat naar Heidezicht. 
Wij nemen broodjes mee en bekijken 
welke dieren er rondlopen. Trek 
schoenen aan waar je goed op kunt 
lopen.
Vogelrock heeft spelletjesdag. Heb 
jij thuis een leuk spel? Neem het mee 
vandaag! 
Feniks en Toekan blijven een dagje 
op de BSO en hebben een creatieve 
dag.
 

WEEK 3 
MAANDAG 6 AUGUSTUS
Torteltuin waant zich vandaag in 
Italië. We maken een koksmuts en 
maken onze eigen lunch. Rara, wat 
zou dat zijn?
Kraaiennest gaat zelf kaartjes maken. 
Je wordt een echte postbode. We 
gooien het kaartje ook echt in de 
brievenbus, dus neem het adres mee 
van degene die je een kaartje wilt 
sturen! Daarna maak je post voor de 
andere groepen van de Kwartel.
Vogelrock gaat vandaag een keer iets 
anders doen: we gaan midgetgolfen!  
Feniks en Toekan hebben vandaag 
sportdag. Neem je sportkleding en 
schoenen mee! 

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Torteltuin heeft superheldendag. We 
maken een masker, kruipen door een 
spinnenweb en gaan gewichtheffen.
Kraaiennest speelt voor politieagent. 
We gaan handboeien knutselen, 
politie-tikkertje spelen en boeven 
vangen. ‘s Middags gaan we naar 
het Heuveltjesbos. Trek gemakkelijke 
kleding aan.
Vogelrock doet verschillende 
waterspelletjes. Neem zwemkleding 
en een handdoek mee!
Feniks en Toekan gaan met de bus 
op pad naar het Belevenissenbos 
in Lelystad, lekker klimmen en 
klauteren. Trek geschikte kleding aan, 
je kunt vies worden! 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
Vandaag is het kook-dag op de BSO. 
We gaan met alle groepen van de BSO 
lekker koken.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Torteltuin gaat aan de slag met 
verf en kwast. Schuilt er een echte 
kunstenaar in jou? 
Kraaiennest brengt een bezoek aan 
Imkerij het Schuurtje in Loosdrecht. 
Hier leer je hoe bijen leven, hoe zij 
honing maken en je mag de honing 
proeven! We nemen broodjes mee en 
lunchen daar. 
Vogelrock: hoep hoep hoep, vandaag 
maken we soep! 
Feniks en Toekan gaan naar 
speelpark Oud Valkenveen. Lekker 
zwieren, zwaaien, rondjes draaien! 
We gaan er op de fiets naartoe, dus 
vergeet deze niet!

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
We maken een uitstapje en gaan 
met alle groepen van de BSO naar de 
Soesterduinen, lekker uitwaaien en 
spelen.

WEEK 4 
MAANDAG 13 AUGUSTUS
Torteltuin maakt een eigen t-shirt 
en we doen buiten verschillende 
waterspelletjes.
Kraaiennest gaat naar het 
blote-voeten-pad in Zeewolde. Je 
ontdekt hier hoe het voelt om op 
verschillende ondergronden te lopen. 
Trek kleding aan die vies mag worden 
en neem een extra setje mee! We 
gaan op tijd weg en nemen broodjes 
mee om daar te lunchen. 
Vogelrock gaat binnen een 
fotospeurtocht doen. Kun jij alle 
plaatjes vinden ?
Feniks en Toekan gaan op de 
fiets naar Muiderberg om daar te 
midgetgolfen en naar het strand te 
gaan. Vergeet je fiets, zwemkleding 
en handdoek niet! 

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Torteltuin gaat op stap naar 
Groeneveld. We nemen de 
picknickmand mee!
Kraaiennest ontdekt hoe je de 
lekkerste ijsjes kunt maken van fruit. 
’s Middags zien we wat je allemaal 
kunt doen met een bellenblaas.
Vogelrock maakt kunst van onze 
mooie natuur. Het resultaat hangen 
we aan de muur! 
Feniks en Toekan hebben 
verrassings-dag. Neem voor de 
zekerheid je fiets, zwemkleding en 
handdoek mee!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Vandaag gaan we met alle groepen 
van de BSO op stap. Wat we gaan 
doen, is nog een verrassing!

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Torteltuin maakt een boerderij, een 
delfts blauw bordje én een lekker 
hapje. Alles staat in het teken van 
Holland.
Kraaiennest doet een 
zintuigenspeurtocht, die eindigt bij 
speeltuin Heidezicht. Je ontdekt van 
alles over je zintuigen. We nemen 
brood mee, zodat we in de speeltuin 
kunnen lunchen en gaan daarna 
lekker spelen.
Vogelrock gaat lekker sporten bij de 
Groene Long! Trek je sportkleding en 
-schoenen aan!
Feniks en Toekan gaanop bezoek bij 
de vogels; we gaan met de bussen op 
stap naar Avifauna.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
We houden met alle groepen van 
de BSO een proefjes-dag. Lekker 
experimenteren!

WEEK 5 
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Torteltuin gaat op zoek naar een 
schat, als echte piraten. We gaan ook 
schminken en doen diverse spelletjes.
Kraaiennest gaat naar het bos, dus 
trek je wandelschoenen aan! We 
maken een mooi natuurschilderij. Om 
nog even te ontspannen, hebben we 
een mooi verhaal. 
Vogelrock, kun jij jouw eigen 
schaduw natekenen? We gaan kijken 
wie dit lukt!
Feniks en Toekan gaan met de 
bus op stap; we gaan naar de 
Orchideeënhoeve. Op zoek naar mooie 
bloemen en vlinders en spelen in de 
speeltuin. 

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Torteltuin waant zich in Frankrijk 
vandaag. Wat eten ze daar? Dit gaan 
we maken voor de lunch.
Ook maken we de Eiffeltoren.
Kraaiennest gaat creatief aan de 
slag. We gaan op zoek naar een 
mooie lange stevige stok, om te 
versieren en om te toveren tot 
wandelstok.
Vogelrock gaat lekker klimmen en 
klauteren in Monkey Town.
Feniks en Toekan doen een 
fotospeurtocht door de wijk, dus 
wandelschoenen aan en speurneus 
mee! Met mooi weer lunchen we op 
de hei. 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Het is vandaag sportdag op de BSO! 
We maken er met alle groepen een 
sportieve dag van.

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Torteltuin gaat op stap naar de 
Rifwachter in Hilversum, waar we 
mooie vissen bekijken. In de middag 
maken we zelf een vis.
Kraaiennest maakt een 
verzameldoosje, waar je allemaal 
mooie dingen uit de natuur in kunt 
doen. ‘s Morgens maken we fossielen. 
Vogelrock heeft een gezonde dag 
vandaag met zelfgemaakte smoothies 
en ijsjes! 
Feniks en Toekan zijn vandaag 
de hele dag te vinden op de hei. 
We gaan daar lasergamen, levend 
Stratego spelen en lekker lunchen.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Vandaag gaan we met alle groepen 
van de BSO op pad; we bezoeken 
Natuurmonumenten.

WEEK 6 
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Torteltuin is vandaag in Spanje 
op de BSO. We mozaïeken, zingen 
bij gitaarmuziek en doen nog meer 
Spaanse activiteiten.
Kraaiennest gaat verf in een zakje 
mengen. ’s Middags maak je je eigen 
verfschilderij van rode, gele en 
blauwe verf. Welke kleuren tover jij 
tevoorschijn?
Vogelrock gaat bowlen vandaag. De 
strikes en spares vliegen je om de 
oren!
Feniks en Toekan hebben vandaag 
een ‘chillen, we doen wat we willen’-
dag. Lekker rustig aan doen, voordat 
de vakantie straks weer voorbij is. 

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Torteltuin doet koninklijke spellen. 
We maken een konings-muffin en 
knutselen. Heb jij een prinsessenjurk 
of prinsenkleding? Trek het aan!
Kraaiennest maakt ’s morgens 
gekleurde cakejes. In de middag 
maken we een eigen etagère. 
Vogelrock blijft op locatie en gaat 
creatief aan de slag. We hebben een 
knutseldag. 
Feniks en Toekan gaan met de bus 
op pad richting het Amsterdamse bos. 
We bezoeken de geitenboerderij. Met 
mooi weer gaan we ook nog naar het 
klimparcours. 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Vandaag gaan we er met de hele BSO 
op uit, lekker spelen bij speelbos ’t 
Laer!

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Torteltuin doet koninklijke spellen. 
We maken een konings-muffin en 
knutselen. Heb jij een prinsessenjurk 
of prinsenkleding? Trek het aan! 
Kraaiennest gaat naar 
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. 
Hier gaan we eerst spelen, dan 
lunchen en ’s middags lopen we 
de speurtocht ‘Vossenspoor’. Trek 
gemakkelijke kleding aan!
Vogelrock heeft waterspelletjes-dag 
vandaag. Neem je zwemkleding en 
handdoek mee!
Feniks en Toekan blijven een 
dagje op de BSO. We maken er een 
creatieve dag van. 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
De laatste dag van de vakantie, daar 
moeten we even van bijkomen. We 
houden met de hele BSO een pyjama-
dag! 

BSO
DE KWARTEL

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!


