
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 5 AUGUSTUS
Toermalijn en Tijgeroog gaan 
vandaag samen lekker klimmen en 
klauteren, zwieren en zwaaien in Oud 
Valkeveen. Wie vindt dat nou niet 
leuk?

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Toermalijn we beginnen aan het 
thema vuur. Het verhaal ‘Dsjoeha en 
de koning’ wordt voorgelezen.
Hoe maak je een draaiende slang? We 
gaan het vandaag proberen. En we 
gaan lekker klimmen en klauteren in 
Heidezicht.
Tijgeroog we zetten vandaag een 
groot net neer op het plein zodat we 
met elkaar kunnen badmintonnen. En 
na al dat sporten krijg je natuurlijk 
trek. We maken een lekkere maaltijd 
zodat we weer genoeg energie krijgen 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Toermalijn en Tijgeroog zijn 1 
groep. Natuurlijk hoort bij het thema 
vuur ook kaarsen maken. We gaan 
dat voorzichtig doen met bijenwas, 
stoppen er een lont erin en versieren 
de kaars. Ook de kandelaar maken 
we zelf, je timmer kunsten komen 
opnieuw van pas. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Toermalijn we krijgen bezoek. 
Yemanja komt ons verrassen met een 
voorstelling. Ben je benieuwd? Kom 
dan langs.  
Tijgeroog vandaag laten we de 
technicus in ons los. We gaan 
verschillende apparaten uit elkaar 
halen. Hoe zal het er aan de 
binnenkant uit zien?

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Toermalijn gaat vandaag dansen 
en muziek maken. Bespeel je een 
instrument? Houd je van dansen en 
zingen? Dan is vandaag is jouw dag! 
Tijgeroog heeft een verrassingsuitje. 
Waar denk jij dat we naartoe gaan? 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Toermalijn gaat spelen in de 
speeltuin ‘Ons Genoegen’ in Laren. 
Lekker vrij bewegen en je lijf 
ontdekken. 
Tijgeroog zal vandaag op een 
speciale manier een raket maken en 
die dan ook nog de lucht in krijgen. 
Wie gaat de uitdaging aan?

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Toermalijn vandaag bakken jullie 
je eigen broodje en daarna eten 
jullie het lekker op. We lopen naar 
Heidezicht en gaan klimmen en 
tikkertje doen.  
Tijgeroog gaat het hele proces van 
broodbakken meemaken. Bloem, gist, 
water en goed laten rijzen. Nu nog 
bedenken wat we erop gaan doen als 
het heerlijk bruin gebakken is. Ook 
gaan we naar de groene long of de 
hei. De keuze is aan jullie.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Toermalijn en Tijgeroog zijn vandaag 
1 groep en het thema is lucht. We 
lezen het verhaal ping-Li en zijn 
vlieger. Dan gaan we een windzak 
maken en oplaten op het grote plein. 
We hopen wel echt op wat wind! 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Wie van de Toermalijn kinderen kan 
de grootste bellen blazen? Jij? Nou, 
als je nog adem over hebt gaan we 
al blazend ballonnen in de lucht 
houden. 
Tijgeroog we gaan midgetgolfen en 
picknicken bij de leeuwenkuil. Kun jij 
een hole in one slaan?

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Bij Toermalijn maken we vandaag 
een regenboog van de tuinslang.  
Kun jij alle kleuren zien?
Tijgeroog vandaag zetten we een 
groot net neer op het plein om met 
elkaar te gaan badmintonnen. Na al 
dat sporten krijg je natuurlijk trek. 
We maken een lekkere maaltijd zodat 
we weer genoeg energie krijgen.

WEEK 6 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Toermalijn gaat naar het Aviodrome 
in Lelystad. Zie jij ze vliegen? We 
gaan heel veel vliegtuigen van 
binnen en van buiten kijken. 
Tijgeroog wij maken vandaag 
fossielen armbanden en stenen. Hoe? 
Dat ga je zelf zien en beleven. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Toermalijn wij gaan vandaag iets 
leuks maken. We geven een hint. 
Helikopter, helikopter, mag ik met je 
mee omhoog? Ja, we gaan zelf een 
helikopter maken. Blijft de jouwe in 
de lucht? 
Tijgeroog gaat vandaag zwieren en 
zwaaien in Oud Valkeveen. Denk 
jij dat we alle attracties kunnen 
bezoeken? We gaan er voor. 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Tijgeroog en Toermalijn zijn 
samengevoegd en we houden een 
high tea. We maken de hele dag 
lekkere verantwoorde hapjes waar we 
uiteraard zelf van gaan smullen.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Toermalijn en Tijgeroog gaan 
vandaag samen genieten van een 
roofvogelshow. Durf jij ze te aaien?

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Toermalijn gaan jullie mee op zoek 
naar de plek waar het langste gras 
groeit? Als we het hebben gevonden 
dan gaan we het plukken en maken 
we daar graspoppetjes van. 
Tijgeroog vandaag gaan we culinair 
genieten. We maken (vegetarische) 
sushi! Kan jij met stokjes eten? Deze 
gaan we vooraf mooi versieren.

WOENSDAG 24 JULI
Tijgeroog en Toermalijn zijn 
vandaag samengevoegd. Met zand 
en water bouwen we de prachtigste 
bouwwerken. Kom jij ook je handen 
vies maken? 

DONDERDAG 25 JULI
Toermalijn vandaag gaan we over 
in het thema Water. Het verhaal ‘ 
grote Jan en de zeemeerminnen’ 
wordt voorgelezen. We bouwen een 
waterbaan en worden lekker nat. 
Spetteren, spatteren en spelen 
natuurlijk. Neem je een handdoek  
en droge kleding mee?
Tijgeroog we halen een succes 
activiteit uit de voorjaarsvakantie 
terug. We gaan creatief aan de gang 
met pitriet! Zullen de ervaringen weer 
zo positief zijn?

VRIJDAG 26 JULI
Toermalijn lusten jullie ijs? 
Natuurlijk, dat vinden we toch alle-
maal lekker. We gaan ze zelf maken 
vandaag! En we gaan waterspelletjes 
doen. Estafette, sponstikkertje en 
knikkers vissen met je tenen. Neem je 
een handdoek en droge kleding mee? 
Tijgeroog vandaag gaan we met 
schepnetten, vergrootglazen, insec-
tenboek en opvangbakjes de natuur 
in. We gaan op ontdekkingstocht 
in het bos achter Visio (blinden en 
slechtzienden instituut).

WEEK 1 
MAANDAG 15 JULI
Toermalijn vandaag starten wij met 
ons thema aarde! Het verhaal van 
de steenhouwer wordt voorgelezen, 
en daarna gaan we aan de slag 
met speksteen. Zit er een echte 
beeldhouwer in jou?
Tijgeroog we gaan vandaag naar 
het Zuiderzeemuseum. We doen 
Oudhollandse spelletjes en kruipen 
in de oude schoolbanken. Vragen 
jullie je ook af hoe Nederland er 
vroeger uitzag? We gaan het allemaal 
beleven!

DINSDAG 16 JULI
Toermalijn gaat keien verven 
voor ons spel. Hoe kleurrijker hoe 
mooier! ‘s Middags gaan we naar het 
geologisch museum in Laren. Kijken 
naar gevonden stenen.
Tijgeroog gaat op expeditie op het 
schoolplein en in het hobbeltjesbos. 
We doen verschillende spannende 
spelopdrachten en spelen tussendoor 
ook nog het smokkelspel! 

WOENSDAG 17 JULI
Toermalijn en Tijgeroog zijn 
vandaag 1 groep. Keien worden nog 
mooier als je ze met wol omwikkelt 
en vervilt.

DONDERDAG 18 JULI
Toermalijn vandaag beginnen we de 
dag met het zoeken naar natuurlijke 
materialen in het bos. Je eigen 
fossiel maken? Dat kan vandaag met 
gips en je gevonden voorwerpen! 
Tijgeroog wat een geluk. We hebben 
vakantie. Een gelukspoppetje kan dus 
niet ontbreken. We gaan aan de slag 
met naald en draad.

VRIJDAG 19 JULI
Toermalijn en Tijgeroog gaan 
vandaag naar Oud Valkeveen. Ben jij 
al in de nieuwe achtbaan geweest?

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Toermalijn hoe bouw je een huis? 
Met stenen en cement misschien.  
Of vind je een lego huis mooier?  
‘s Middags gaan we naar de kemp-
haan om te klimmen en klauteren. 
Neem maar oude kleding en schoenen 
mee.
Tijgeroog vandaag doen we mini 
games, we dagen elkaar uit met 
kleine spelletjes. Waar ben jij een 
ster in? Steltlopen, steen papier 
schaar, hooghouden, cup stacking? 
Van al die spelletjes krijg je trek, dus 
doen we ook een kookactiviteit.

DINSDAG 23 JULI
Toermalijn ben jij een beeldhouwer? 
We gaan aan de slag met speksteen. 
‘s Middags bouwen we op het plein 
een spellencircuit. Lekker zittende 
kleding en renschoenen voor een 
snelle start is fijn!  
Tijgeroog wij gaan vandaag naar 
de piramide van Austerlitz. Deze is 
gelegen op het hoogste punt van 
de Utrechtse heuvelrug. Trek goede 
schoenen aan want we gaan naar 
de top! We zoeken ook de speeltuin 
op waar we ons heerlijk kunnen 
uitleven.

WEEK 3 
MAANDAG 29 JULI
Toermalijn we lezen weer voor uit 
het verhaal van ‘grote Jan en de 
zeemeerminnen’. Verder spelen we op 
het kleuterplein met de waterpomp. 
Neem je schone kleding mee, zodat je 
vies en nat mag worden.
Tijgeroog we gaan timmeren en 
zagen en maken een plantenbak. 
En als je wil mag je die ook nog 
beschilderen.

DINSDAG 30 JULI
Alle timmerkinderen van Toermalijn 
opgelet! We gaan een bootje maken. 
Als hij helemaal klaar is gaan we 
onderzoeken of hij blijft drijven. 
Tijgeroog vandaag gaan we een 
dagje dieren kijken in Dierenpark 
Amersfoort. Natuurlijk zullen we de 
speeltuin niet vergeten.

WOENSDAG 31 JULI
Toermalijn en Tijgeroog zijn 1 
groep. Watergruwel, ondanks de naam 
ouderwets genieten, we gaan het zelf 
maken. We hopen op mooi weer, want 
we gaan de waterbaan testen. Wat 
blijft er allemaal drijven. 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Toermalijn ga je mee op pad naar 
Oerrr? We gaan de natuur in, op 
een onvergetelijk avontuur bij 
Natuurmonumenten. 
Tijgeroog gaat lekker naar de 
hei voor allerlei spelletjes zoals 
boomtikkertje, verstoppertje en 
levend Stratego. Misschien heb je zelf 
ook nog een leuk spel? Als we er dan 
toch zijn, dan kunnen we daar ook 
heerlijk picknicken.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Toermalijn, wat is er leuker dan 
met water spelen op een warme 
zomerdag, neem je een handdoek  
en droge kleding mee?
Tijgeroog we gaan een kijkdoos 
maken en hebben al heel veel dozen 
gespaard. Nu maar hopen dat het er 
genoeg zijn. Je mag helemaal zelf 
weten hoe je kijkdoos er uit gaat 
zien. 

BSO
MICHAËL


