
WEEK 4
THEMA: NOORD-AMERIKA 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven  
gaan naar Jeugdland Amsterdam. 
Daar hebben ze een toffe speeltuin 
met verschillende toestellen 
en attracties. Een kabelbaan, 
waterpomp, een pratende speelboog 
en hoge glijbaanberg! En we gaan 
hier picknicken.
Vlag en Wimpel toveren we om tot 
een heus Indianendorp en we maken 
een gezonde ‘Indianen ’lunch. Wat 
eten indianen eigenlijk?

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven  
maken dromenvangers en burrito’s. 
Dat wordt Smullen!
Vlag en Wimpel gaat naar ’t Twiske. 
Een buitenspeelterrein met water, 
dus neem je zwemspullen mee. We 
kunnen hier spelen, zwemmen, 
klimmen en klauteren en er is een 
pontje. We lunchen hier ook.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Het is weer tijd om te kliederen met 
water! Wij bouwen samen met BSO 
‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld onze 
eigen zeepbaan bij het speeltuintje 
naast de Emma school. Lekker 
glijden als een pinguïn. Vergeet niet 
zwemkleding/droge kleding mee te 
nemen.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven 
maken de vlag van Noord-Amerika. 
Ook maken we vandaag cowboys en 
Indianen met strijkkralen. En we 
houden een indianenpicknick.
Vlag en Wimpel moet vandaag op de 
fiets komen. We gaan sportsteppen in 
Bussum, hoe leuk!

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Wie houdt er niet van een dagje 
strand? Vandaag knutselen we samen 
met BSO ‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld 
een echt miniatuur strand. Maak je 
eigen strandlaken en parasolletje, 
dan is het strand pas echt compleet.

WEEK 5
THEMA: ZUID- AMERIKA 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Een heerlijke volle dag vandaag. 
We maken met z’n allen een 
totempaal, gaan schminken, maken 
en eten een gezonde lunch en 
doen paaltjesvoetbal. En als klap 
op de vuurpijl gaan we ook nog 
limbodansen.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Oranje Boven en Prins Heerlijk 
vieren vandaag carnaval. Vergeet je 
niet te verkleden. We doen ook de 
Zuid-Amerikaanse stopdans.
Vlag en Wimpel moet op de fiets 
komen vandaag. We maken een 
ijsroute door het Gooi.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Vind de schat op schateiland in 
Voorthuizen. We gaan er samen met 
BSO ‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld 
lekker spelen en genieten van het 
mooie weer. We sluiten de dag af op 
de BSO met het knutselen van een 
zandschilderij.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven  
gaan naar de piramide van Austerlitz 
en doen daar een speurtocht. Verder 
houden ze daar een picknick. 
Vlag en Wimpell komen jullie op 
de fiets vandaag. We gaan wat 
leuks doen maar het blijft nog een 
verrassing!

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Vandaag gaan we samen met BSO 
‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld naar 
het paarden-kamp in Soest. Leer de 
dieren beter kennen en verzorgen. 
Weet jij de speurtocht het snelst op 
te lossen dan word jij winnaar van 
de dag.

WEEK 6
THEMA: EUROPA 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Oranje Boven en Prins Heerlijk 
maken vandaag zelf een muziek-
instrument en de toren van Pisa.
Vlag en Wimpel  maakt tapas. 
En van Kapla en Lego maken we 
Europese gebouwen. De Eiffeltoren, 
de Big Ben, het collosseum. Kun jij 
zelf nog een mooi gebouw verzinnen?

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven  
gaan naar Heidezicht en maken de 
vlaggen van Europa.
Vlag en Wimpel maakt en doet een 
fotospeurtocht. Ook maken ze lekkere 
wraps voor bij de lunch.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Alle ‘spiegels’ komen bij BSO Emma 
voor een Europese sportdag. Trek je 
sportieve outfit maar aan. En van al 
dat sporten krijg je honger dus we 
eten pannenkoeken! 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
We maken een lekkere Franse lunch. 
Met een ‘wijntje’ erbij. En we bouwen 
bekende Europese gebouwen van 
Lego en Kapla.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Deze laatste dag van de 
zomervakantie sluiten we af met alle 
‘Spiegels’ bij BSO Emma. We gaan 
lekker springen op een springkussen 
en hebben een heerlijk zomerse 
lunch! 

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!
We starten en eindigen elke dag op de Emma locatie. Als de dagactiviteit samen met BSO ‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld is dan zijn ze tussen 10.00 uur en 16.00 uur samen op  
BSO ‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld of op uitstapje.

DONDERDAG 25 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven gaan 
aan de yoga en meditatie, ook gaan 
we naar speeltuin ‘Ons Genoegen’ in 
Laren.
Vlag en Wimpel heeft een Chinese 
dag. We gaan loempia’s met nasi 
en bami maken. We knutselen een 
Chinese draak en leren en doen de 
drakendans.

VRIJDAG 26 JULI
Vandaag staat in het teken van 
samenwerken. Samen met BSO ’t 
Spiegeltje en Spiegelbeeld maak je 
een zandkasteel in de zandbak. Om de 
week creatief af te sluiten maken wij 
ons eigen memoryspel.

WEEK 1
THEMA: NOORD-ZUIDPOOL

MAANDAG 15 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven  
gaan een wereldbol verven. Waar 
liggen de Noord en de Zuidpool 
eigenlijk? En we leren vandaag de 
pinguïndans.
Vlag en Wimpel maakt zelf ijsjes en 
bouwt een iglo van suikerklontjes. 
Zou dat ook in het groot kunnen? 
Verder doen we proefjes rondom het 
thema vriezen en dooien.

DINSDAG 16 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven 
gaan naar Speeltuin de Eekhoorn in 
Kortenhoef. En we doen een echt 
‘sneeuwballengevecht’. Nu maar 
hopen dat het mooi weer wordt!
Bij Vlag en Wimpel gaan we pinguïn 
pompoenen maken en zelf een Noord-
Zuidpool speurtocht verzinnen en 
uitvoeren.

WOENSDAG 17 JULI
Alle ‘Spiegels’ komen gezellig naar 
BSO Emma. We maken zelf ijs en 
doen de Waterspelen met o.a. 
waterballonsteken, flesvoetbal en 
tomaathappen. Ook gaan we als 
een Eskimo leven want hoe leven zij 
eigenlijk op de Noordpool?

DONDERDAG 18 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven 
bouwen een Iglo van suikerklontjes 
en doen een Eskimo speurtocht.
Vlag en Wimpel gaat midgetgolfen 
en picknicken, er is ook een 
speeltuin. Trek maar lekker makkelijke 
kleding aan. 

VRIJDAG 19 JULI
Alle Spiegels komen naar BSO Emma 
en daar maken we ijsschotsen, halen 
we dieren die in ijs zitten. ( hoe 
halen we ze er uit)? We hebben een 
lekkere en gezonde lunch en sluiten 
de 1e vakantieweek af met sport en 
spel

WEEK 2
  
MAANDAG 22 JULI
We gaan Geisha’s schminken, vlaggen 
van Azië op stof maken, een geisha 
masker maken en kersenbloesem 
schilderen op canvas. Al er nog tijd is 
doen we karate in de gymzaal. En we 
maken zelf sushi.

DINSDAG 23 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven gaan 
zelf nasi maken en lekker opeten en 
we gaan vliegeren.
Vlag en Wimpel gaat met de trein 
naar Nemo in Amsterdam. ( Heb je een 
museumjaarkaart? Neem die dan mee). 
We gaan daar ook gezellig picknicken.
 
WOENSDAG 24 JULI
Wij zijn vandaag samen met BSO 
‘t Spiegeltje en Spiegelbeeld. Klei 
je eigen zomer visje en laat hem 
zwemmen in de zee. Ook ijsjes mogen 
niet ontbreken bij een echte zomer. 
Wij maken vandaag zelf yoghurt 
ijsjes. 

WEEK 3
THEMA: AUSTRALIË 

MAANDAG 29 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven 
maken een koala en Aboriginal art.
Vlag en Wimpel gaat naar het 
maisdoolhof in Voorthuizen. Trek 
maar makkelijke kleding aan die vies 
mag worden.
 
DINSDAG 30 JULI
Prins Heerlijk en Oranje boven gaan 
naar speelbos ‘t Laer en spelen en 
picknicken daar. 
Vlag en Wimpel maakt vandaag 
Aboriginal kunst. Ook bereiden ze een 
heerlijke BBQ/lunch en als er nog tijd 
is een wortelcake.

WOENSDAG 31 JULI
Geen zomervakantie zonder een echte 
reiskoffer. Heb je die niet? Geen 
paniek, vandaag knutselen wij er 
zelf een samen met BSO ‘t Spiegeltje 
en Spiegelbeeld. Daarnaast gaan we 
creatief aan de slag met gekleurd 
zand.

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Prins Heerlijk en Oranje boven 
maken vandaag de Australische 
vlag. Verder gaan we spelen op het 
veldje en gaan ontdekken we de 
onderwaterwereld.
Vlag en Wimpel moeten vandaag op 
de fiets komen. We gaan picknicken 
en spelletjes doen op de hei.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Vandaag zijn we samen met BSO ‘t 
Spiegeltje en Spiegelbeeld. Maak je 
mooiste stoepkrijt tekening. Wordt het 
een zwembad of een mooie schelp? 
We houden ook een waterballonnen 
wedstrijd. Pas maar op anders word 
je nat!
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