
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers knutselen 
sportattributen. We horen graag wat 
jij wilt maken! ’s Middags gaan we 
lekker voetballen.
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met een groepje naar dierenpark 
Almere Jungle. Durf jij slangen 
te aaien en schildpadjes te 
voeren? Er zijn ook vissen, cavia’s, 
spinnen, kakkerlakken en aapjes! 
De thuisblijvers krijgen een sushi-
workshop, smullen!

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan acteren. 
Kunnen jullie vervoersmiddelen 
uitbeelden? Buiten doen we een 
fietsenrace, gaan we kruiwagenlopen 
en als er tijd is oefenen we 
met lopen aan de hand van een 
plattegrond. 
Poema’s en Cheeta’s gaan met een 
aantal kinderen bootcampen in het 
Naarderbos. De thuisblijvers bereiden 
een lekkere lunch voor. ‘s Middags 
houden we een sjoelcompetitie.
Panters bereiden een lekkere 
lunch. ’s Middags ’s gaan we naar 
SEC Almere, voor een workshop 
boogschieten.

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers spelen 
verkeersborden-memory, 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.
Poema’s, Cheeta’s en Panters sluiten 
de week goed af met zijn allen in 
speelpark Oud Valkeveen. Lekker 
zwieren, zwaaien en rondjes draaien!

WEEK 1 
MAANDAG 23 JULI
Leeuwen en Tijgers proeven vandaag 
van de Nederlandse cultuur.  We 
maken kaasstokjes en beschuit met 
muisjes. Ook doen we traditionele 
spelletjes, zoals koekhappen, 
blikgooien en zaklopen. 
Panters, Poema’s en Cheeta’s mogen 
gek doen! We maken o.a. gekke 
kapsels (ouders, herkennen jullie 
je kind nog tijdens het ophalen?!), 
schilderen met onze tenen, eten 
onder de tafel en lopen de polonaise.

DINSDAG 24 JULI
Leeuwen en Tijgers gaan naar de 
Kemphaan in Almere. In de jungle 
tuin zien we dieren en planten uit 
verschillende landen. De thuisblijvers 
kiezen een land en maken hiervan de 
nationale vlag. In welke landen ben 
jij geweest? 
Poema’s en Cheeta’s gaan met 
een aantal kinderen naar de 
Erfgooiersspeeltuin in Hilversum 
of de Eekhoorn in Kortenhoef. 
De thuisblijvers doen spelletjes 
op het plein, zoals zaklopen, 
spijkerbroekhangen en spijkerpoepen. 
Panters volgen een workshop 
Capoeira Arts. Dit is een spel, een 
Braziliaanse vechtdans, waarbij je  
aanvals-en verdedigingstechnieken 
leert op muziek. Trek gemakkelijke 
kleding aan!

WOENSDAG 25 JULI
Leeuwen en Tijgers maken 
muziekinstrumenten. ’s Middags gaan 
we naar de ijsboerderij in Loosdrecht.
Poema’s, Cheeta’s en Panters spelen 
met een aantal kinderen boerengolf 
bij activiteitenboerderij van Herk. 
De thuisblijvers gaan creatief aan de 
slag: kunst maken van strijkkralen op 
een houten sokkel. 

DONDERDAG 26 JULI
Leeuwen en Tijgers hebben Spaanse 
dag; we maken tapas. Een aantal 
kinderen proeft de hapjes tijdens 
een picknick in het Twiske park in 
Amsterdam. De rest van de tapas 
is voor de thuisblijvers, die een 
Spaanse dans leren: de Salsa. Señors 
en señorita’s, trek je mooiste jurk of 
overhemd aan!
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
gaan met een deel van de kinderen 
naar speelpark Oud Valkeveen. De 
thuisblijvers houden op het plein 
een waterdag. We zetten de sproeiers 
aan, doen een sponzenrace en 
maken een zeepslidebaan. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee!

VRIJDAG 27 JULI
Leeuwen en Tijgers 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! 
Panters, Poema’s en Cheeta’s 
brengen een bezoek aan speelbos `t 
Laer. Lekker klimmen, klauteren en 
hutten bouwen! We picknicken daar 
ook. 

WEEK 2 
MAANDAG 30 JULI
Leeuwen en Tijgers gaan met 16 
kinderen naar Schiphol. We leren 
borden en spotten vliegtuigen. 
Neem, als je die hebt, je verrekijker 
mee! De thuisblijvers gebruiken 
hun verrekijker ook, die spotten 
vanaf de Meerpaal. Verder vouwen 
we vliegtuigjes en houden daar 
wedstrijdjes mee.
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met de oudste kinderen zwemmen 
in zwembad de Sijsjesberg. De 
thuisblijvers hebben waterspeeldag. 
We doen een waterballongevecht, 
gaan flessenvoetballen, waterpongen 
met supersoakers, doen een 
sponzenrace en meer. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee! 

DINSDAG 31 JULI
Leeuwen en Tijgers gaan met 
speciaal vervoer een rondje 
maken door de wijk. Wat voor 
vervoersmiddel denk jij dat het is? 
Als iedereen geweest is, gaan we 
naar een speeltuin in de buurt. 
Poema’s en Cheeta’s gaan 
smurfensnot maken. Daarna gaan 
we los in de Erfgooiersspeeltuin in 
Hilversum. Lekker klimmen, klauteren 
en met de kabelbaan. 
Panters gaan naar speelbos ‘t Laer. 
Daar spelen we het spel spons, 
water en vuur. ’s Middags maken we 
smurfensnot. 

WEEK 3 
MAANDAG 6 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan 
mindmappen. We schrijven onze 
ideeën op of tekenen ze uit. Ook 
maken we een zelfrijdend autootje, 
waarvoor we eerst materiaal 
verzamelen. Als de autootjes klaar 
zijn, kijken we of ze het doen. 
Misschien kunnen we ze tegen elkaar 
laten racen! 
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
hebben waterspeeldag. We spelen 
flessenvoetbal, doen het voeten-
spons-doorgeefspel en doen proefjes 
met water. Neem zwemkleding en een 
handdoek mee! Een aantal kinderen 
gaat naar speelbos ‘t Laer, lekker 
spelen en hutten bouwen. Trek oude 
kleding en schoenen aan, je kunt nat 
en vies worden! 

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan met aantal 
kinderen naar speelbos ‘t Laer, lekker 
spelen en hutten bouwen. Trek oude 
kleding en schoenen aan, je kunt 
nat en vies worden! De thuisblijvers 
gaan aan de slag met wetenschap 
en techniek. We doen proefjes en 
speculeren, observeren, analyseren en 
evalueren. 
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met een aantal kinderen zwemmen 
in zwembad de Sijsjesberg. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee! 
De thuisblijvers krijgen bezoek van 
PretMetRep. We maken een reis door 
de wereld van amfibieën en reptielen. 
’s Middags tekenen of kleuren we een 
reptiel. 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers hebben 
Indianen-dag. We maken een 
hoofdtooi, een tipi en een 
dromenvanger en doen de regen- of 
zonnedans! 
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
gaan met een aantal kinderen 
naar speelpark Oud Valkeveen. 
Lekker zwieren, zwaaien en rondjes 
draaien! De thuisblijvers bakken 
gezonde bananencakejes en maken 
met spijkers en draad een eigen 
kunstwerk.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers doen ons 
favoriete proefje: we maken een 
raket, die écht de lucht in gaat. Lukt 
het experiment? Daarna knutselen 
we zelf een raket én zien we of je 
van groente een eetbare raket kunt 
maken. 
Cheeta’s en Poema’s maken een 
schilderij op canvasdoek met als 
thema ‘vakantie’. Een aantal kinderen 
gaat naar Heidezicht, lekker klimmen 
en spelen met zand. De thuisblijvers 
maken een kunstwerk van rietjes. Wie 
maakt het grootste kunstwerk? 
Panters krijgen een workshop met 
drie vormen bootcamp: Kickboksen, 
Interno en Classic Bootcamp. Neem 
sportkleding en –schoenen mee! 
’s Middags maken we gezonde 
smoothies. Welverdiend, na zo’n 
intensieve sportochtend.

WEEK 4 
MAANDAG 13 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan met 16 
kinderen klimmen en klauteren 
als apen op de trimbaan bij de 
Fransche Kamp. Wie is een heuse 
survivalkoning(in)?  De andere 
kinderen gaan dieren aaien op de 
kinderboerderij in de Vesting.
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
gaan bodypainten. ’s Middags gaat 
een deel van de kinderen naar 
Heidezicht. De thuisblijvers spelen 
het spel spons, water, vuur op de 
Vestingwallen. 
Panters krijgen in de middag 
een graffiti workshop. We leren 
over de historie van graffiti en 
experimenteren met het maken van 
een eigen doek of gezamenlijk werk. 
Neem oude kleding en schoenen mee!

DINSDAG 14 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan buiten 
op zoek naar leuke of speciale 
dingen uit de natuur om een unieke 
canvascollage mee te maken. Ook 
maken we zomerse fruitsmoothies, 
die we natuurlijk lekker opdrinken.
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
gaan met een aantal kinderen 
naar speelpark Oud Valkeveen, 
waar we ook lekker picknicken. De 
thuisblijvers gaan koken met sterren! 
Zij worden verwend met healthy 
pizza’s. Leg je koksmuts maar klaar!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers toveren 
zichzelf vandaag om tot wild dier… 
Spannend!  
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met de oudste kinderen zwemmen 
in zwembad de Sijsjesberg. De 
thuisblijvers hebben waterspeeldag. 
We doen een waterballongevecht, 
gaan flessenvoetballen, touwtje 
springen met water en meer. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee!

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers lopen vandaag 
geblinddoekt het blote-voeten-
pad. Raad jij waar je op loopt? 
Verder maken we gezamenlijk een 
insectenhuisje en zoeken we naar 
bewoners voor dit huisje met een 
vergrootglas.
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
naar Natuurmonumenten. De 16 
jongste kinderen doen speurtocht 
Vossenspoor. Ze ruiken de natuur, 
bekijken bodemdiertjes en meer. De 
16 oudste kinderen doen speurtocht 
Aardkistjes. Zij gaan de uitdaging aan 
om alle aardkistjes te zoeken, met 
daarin opdrachten. De thuisblijvers 
doen de voorbereiding voor een super 
speciale lunch; we eten pokébowl! 
Ook gaan we lekker buiten spelen.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers leven zich 
vandaag uit in de Erfgooiersspeeltuin 
in Hilversum. Lekker klimmen, 
schommelen en met zand spelen. 
Poema’s, Cheeta’s en Panters maken 
’s morgens gezonde smoothies. Na 
de lunch vertrekken we met alle 
kinderen naar speeltuin de Eekhoorn 
in Kortenhoef voor een middagje 
ravotten. 

WEEK 5 
MAANDAG 20 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan eetbare 
kunst maken. We maken een 
bijzondere pauw van fruit. Het is niet 
heel moeilijk, maar we moeten goed 
samenwerken. Niet vergeten een foto 
te maken, voordat we ‘m opeten!
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met aantal kinderen naar speelbos ‘t 
Laer, lekker klimmen en klauteren in 
het bos. De thuisblijvers mogen op 
een speciale manier hun eigen naam 
schilderen op canvas.

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers halen vandaag 
het beste uit zichzelf. Zestien 
kinderen gaan naar de Droomspeelbus 
in Almere. Wat je hier kunt doen, 
verklappen we nog niet! De 
thuisblijvers genieten van het mooie 
weer en hebben waterpret. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee!
Cheeta’s en Poema’s doen met een 
aantal kinderen een fotospeurtocht, 
lekker speuren! De thuisblijvers gaan 
creatief aan de slag en maken een 
kunstwerk van hout, spijkers en wol. 
Panters hebben vandaag hun eigen 
verrassingsuitje!

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan vandaag 
op pad. Waar we naartoe gaan, is nog 
een verrassing!
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met een aantal kinderen naar de 
geitenboerderij. We aaien de geitjes 
en misschien mogen we de kleintjes 
een flesje geven. De thuisblijvers 
kijken of ze brailleschrift kunnen 
lezen. Je mag ook je eigen verhaal in 
braille maken.

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan een groot 
BSO-kunstwerk maken, buiten op ons 
plein. Met stoepkrijt, in alle kleuren 
van de regenboog. We sluiten de dag 
af met standbeeld-tikkertje. Ouders, 
vergeten jullie niet ons kunstwerk te 
bekijken bij het ophalen?!
Poema’s, Cheeta’s en Panters maken 
hun eigen vlag en gaan daarna met 
een aantal kinderen naar Heidezicht, 
waar we levend Stratego spelen. De 
thuisblijvers leven zich uit bij het 
maken van badzout. Wat zal het 
heerlijk ruiken! 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers krijgen een 
kleurrijk melk-spektakel te zien. Wat 
je al niet kan doen met een beetje 
melk, kleurstof en afwasmiddel… 
het lijkt wel tovenarij! Om zelf net 
zo kleurrijk te worden, gaan we 
schminken. Tot slot kijken we een 
film in onze eigen thuisbioscoop. 
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met een aantal kinderen zwemmen bij 
de Sijsjesberg. Neem zwemkleding en 
een handdoek mee! De thuisblijvers 
verven met scheerschuim. Lekker 
kliederen en kladderen om een mooi 
kunstwerk te maken.

WEEK 6 
MAANDAG 27 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan met 16 
kinderen naar Heidezicht, lekker 
klimmen en klauteren. Verder zoeken 
we naar materialen om muziek 
mee te maken. De thuisblijvers 
experimenteren ook met muziek. 
We vullen glazen met verschillende 
hoeveelheden water. Maken alle 
glazen hetzelfde geluid?
Poema’s en cheeta’s doen vandaag 
een fotospeurtocht. Weten jullie 
zo snel mogelijk alle opdrachten te 
behalen?
Panters gaan vandaag naar een 
Wipeout-baan. Trek kleding aan die 
nat en vies mag worden en neem je 
zwemspullen mee!

DINSDAG 28 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers hebben vandaag 
een circusdag. We krijgen een 
workshop en er komt van alles aan 
bod. Tijdens de circusact proberen we 
een bal te laten balanceren op het 
circusdoek. Let op dat de bal er niet 
af valt!
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
gaan vandaag naar zwembad de 
Sijsjesberg. Neem zwemkleding en 
een handdoek mee! De thuisblijvers 
gaan glow-in-the -dark schilderen.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan met zijn 
allen op watersafari! Je kunt nat 
worden, dus neem droge kleding mee!
Poema’s, Cheeta’s en Panters 
bezoeken met een aantal kinderen 
speelpark Oud Valkeveen. Lekker 
zwieren, zwaaien en rondjes draaien! 
De thuisblijvers gaan creatief aan de 
slag en maken dromenvangers. 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers krijgen een 
circus-workshop van circusleraar 
Samuel van Circus Sambal! Wie heeft 
het in zich om een echte circusartiest 
te worden? Zet je rode neus maar 
vast op!
Poema’s, Cheeta’s en Panters gaan 
met een deel van de kinderen naar 
Almere Jungle. Op de BSO doen we 
een waterestafette.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers gaan met 16 
kinderen naar de Speelhaven in 
Almere. Daar kunnen de acrobaten 
en clowns zich uitleven met 
circusattributen. De thuisblijvers 
doen ook iets leuks: zij knutselen een 
clowntje, van hun eigen gezicht! Hoe 
zie jij eruit als clown?
Poema’s, Cheeta’s en Panters spelen 
met een aantal kinderen spons, 
water, vuur op de hei. Ook tekenen 
we schaduwbeesten. Laat die zon 
maar komen!

BSO
DE MEERPAAL

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers 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. 
Poema’s, Cheeta’s en Panters maken 
een eigen cactus van ijzerdraad en 
wol of een poppetje van ijzerdraad en 
strijkkralen. ’s Middags gaan we naar 
de speeltuin. Welke dat is, is nog een 
verrassing.

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!


