
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!

SPORT BSO’S
DE KUIL, DE ZANDZEE, 
HET CLUBHUIS, ’T HONK      

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
We starten de meivakantie lekker 
sportief! Trek allemaal je buiten 
sportkleding aan want vandaag gaan 
we in de middag met zijn allen naar de 
Kuil voor een groot sporttoernooi. Welk 
team wordt winnaar van de dag?

WOENSDAG 24 APRIL
We houden een escaperoom op locatie. 
Ben jij goed in puzzels oplossen, codes 
kraken en geheime boodschappen ont-
rafelen dan is dit helemaal jouw ding. 

DONDERDAG 25 APRIL
Deze dag staat in het teken van 
Koningsdag. Dit doen we met oud-
Hollandse spelletjes. Er worden 
traditionele en nieuwere activiteiten 
gedaan, zoals zaklopen, ringwerpen, 
latlopen, spijkerbroekhangen en nog 

veel meer. Waar ben jij goed in?

VRIJDAG 26 APRIL
Ontdek, doe en leer alles van de 
wereld om je heen! Maak kennis met 
wetenschap en technologie door de 
leukste proefjes, demonstraties en 
workshops. Vandaag gaan we naar het 
superleuke wetenschapsmuseum Nemo 
in Amsterdam! (Heb je toevallig een 
Museumkaart? Neem die dan mee!)

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
We doen een bosspel. In een 
combinatie van levend Stratego en het 
douane-spel kun je laten zien of je 
het spel tactisch kunt spelen. Kom jij 
achter de beste manier om te winnen 
van je tegenstander? Trek sportieve 
kleding aan en goede schoenen.

DINSDAG 30 APRIL 
Een deel van de kinderen gaat vandaag 
naar SamSam in Utrecht! Maak bij dit 
grote indoor sportcentrum kennis met 
maar liefst 23 verschillende sporten, 
waaronder: voetbal, klimmen en 

trampolines. Neem je sportkleding en 
binnen schoenen mee.

WOENSDAG 1 MEI         
Onze stagiair Rico organiseert vandaag 
een sportieve dag voor alle kinderen 
van de Sport BSO. Trek je sportkleding 
aan en neem je goede humeur mee! 
Hoe de dag er precies uit gaat zien, is 
nog een verrassing.

DONDERDAG 2 MEI
Vandaag hebben we een creatieve dag 
en gaan we aan de slag met spray 
paint. Je leert hoe je moet werken met 
een spuitbus en we creëren vervolgens 
ons eigen planeten stelsel!

VRIJDAG 3 MEI
Ben jij een echte voetballer en toe
aan een nieuwe uitdaging? Footgolf
is de nieuwe sport rage. De kinderen van 
het Clubhuis en het Honk verzamelen 
op het Honk en de kinderen van de 
Zandzee en de Kuil verzamelen bij de 
Kuil. We treffen elkaar allemaal bij het 
Clubhuis en maken daar onze eigen 
footgolfbaan! Neem je sportkleding mee 
en vergeet vooral je sportschoenen niet.

THUISBLIJFACTIVITEIT WEEK 1 EN 2: 
De gehele meivakantie kun je jouw 
eigen bouwwerk maken met ijslolly-
stokjes. Wie is het handigst en het 
meest creatief en bouwt zo de mooiste 
creaties?


