
WEEK 4
THEMA AMERIKA 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Spetters 1 vandaag gaan we tenten 
maken en we kunnen jullie hulp 
goed gebruiken. Verder eten we 
hamburgers.
Spetters 2 wie van jullie is het 
opperhoofd? Maak je eigen totempaal 
en we gaan het zien. Kun jij een 
home run slaan? Laat het zien tijdens 
een potje baseball.

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Spetters 1 vandaag staat in het 
teken van Indianen. We maken 
een totempaal, gaan op zoek naar 
Indianen en leren een indianendans. 
Spetters 2 word jij de rijkste spetter 
en kan jij aan het einde zwemmen 
in het geld? We gaan ons geluk 
beproeven tijdens een dagje ‘casino’. 
We gaan burgers bakken. Wie kan de 
grootste hap uit zijn burger nemen? 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 knoop 
vandaag als een native American 
je eigen armbandje. Schiet jij je 
pijl in de roos? Test je pijl en boog 
vaardigheden.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Spetters 1 weten jullie wat voor 
sieraden ze maken ze in Noord- en 
Zuid Amerika? We gaan sieraden 
maken en we spelen een Disney quiz 
en ezeltje prik.
Spetters 2 we bezoeken vandaag het 
Hollywood van Nederland! Ga jij ook 
mee naar het museum voor Beeld en 
Geluid in Hilversum?

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 We gaan 
vandaag kliederen met water. Kun 
jij glijden als de beste? Je mag het 
laten zien op de waterglijbaan en we 
spelen sponstikkertje.

WEEK 5
THEMA ANTARCTICA 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Spetters 1 kunnen jullie raden waar 
wij naartoe gaan? Het is nog een 
verrassing dus wij zeggen niets!
Spetters 2 het regent vandaag water-
ballonnen op Antarctica. Kun jij ze 
van je afslaan? Laat je niet tikken 
want voor je het weet bevries je!

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Spetters 1 houden jullie van de 
sneeuw? Vandaag gaan we samen in 
de sneeuw spelen. Maar dan moeten 
we wel sneeuw maken. En we doen de 
pinguïndans.
Spetters 2 hoe zouden jullie jezelf 
warm houden tijdens een sneeuw-
storm? De Eskimo’s weten het! Ze 
bouwen een iglo. Zullen wij dat ook 
doen? Om een beetje op te warmen 
gaan we de ‘bevriesdans’ doen of 
moeten we het dan de bevriesnietdans 
noemen?

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 gaan 
vandaag met verschillende proefjes 
experimenteren. We gaan ontdekken 
hoe Antarctica in elkaar zit. Door de 
extreme hitte van de laatste paar 
jaren smelt Antarctica heel snel, 
vandaar dat we water estafette 
houden.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Spetters 1 wij gaan terug naar 
de winter. Ben jij het snelst met 
omkleden? We doen een kledingrace 
en maken ijsjes van fruit.
Spetters 2 omdat er gevaarlijke 
roofdieren op Antarctica leven en we 
onszelf daarvoor moeten beschermen 
gaan we ijsberen ‘schieten’. Daarna 
gaan we heerlijke ijsjes maken die we 
zelf mogen opeten.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 jullie 
gaan ijsberen zoeken. En als jullie 
ze vinden dan is er als beloning ijs! 
Verder waterpret met het spel ICE ICE 
baby. Oh ja, we gaan ook nog rijst 
pinguïns maken met Karin.  

WEEK 6
THEMA AFRIKA 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Spetters 1 vandaag gaan we op de 
muzikale tour. Doe jij met ons mee? 
Met een workshop trommelen en een 
safariduel.
Spetters 2 om meteen goed in de 
Afrikaanse sfeer te komen krijgen 
wij een djembé cursus en gaan we 
dansen op de muziek. Om te kunnen 
jagen in de gevaarlijke jungle van 
Afrika gaan we jachtmaskers maken.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Spetters 1 met onze Afrikaanse 
maskers op gaan wij vandaag op 
avontuur. We maken onze maskers 
(af) en doen een jungle parcours. 
Spetters 2 na alle inspiratie van de 
djembé cursus, gaan we onze eigen 
trommel maken waar we op kunnen 
spelen. Kun jij de BIG 5 vinden in 
Muiden? We gaan ze zoeken door 
middel van een safari speurtocht.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 in de 
Afrikaanse cultuur staan kettingen 
vaak voor een mooie betekenis, 
daarom gaan wij ook zo’n ketting 
maken. En we gaan is kijken hoe 
goed jullie op Afrikaanse muziek 
kunnen dansen. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Spetters 1 wij gaan vandaag diep 
de jungle in. Kun jij de apen, de 
olifanten en de slangen vinden?  
We doen een speurtocht en maken 
een slingeraap. 
Spetters 2 ben jij een goede safari 
leider? We komen erachter tijdens ons 
jungle parcours.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 kunnen 
jullie raden op wat voor pad je loopt? 
Kom dan gezellig naar het BSO 
blotevoeten pad plus water estafette. 

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!

 
WOENSDAG 24 JULI
Spetters 1 en Spetters 2 wij maken 
vandaag onze eigen lampion. Laat jij 
het lichtje schijnen bij de spetters? 
En wie is de beste kok van de 
spetters en weet hoe je loempia’s 
moet maken?

DONDERDAG 25 JULI
Spetters 1 vandaag gaan we klimmen 
en klauteren in Heidezicht
Spetters 2 wie is de sterkste in de 
ring? We gaan er achter komen door te 
worstelen als echte Sumoworstelaars. 
En kun jij een stukje origami papier 
omtoveren tot een mooi kunstwerk?

VRIJDAG 26 JULI
Spetters 1 en Spetters 2 wij vieren 
vandaag het Chinese nieuwe jaar?  
We maken een draak en creëren een 
relax hoek. 

WEEK 1
THEMA AUSTRALIË

MAANDAG 15 JULI
Spetters 1 stort zicht vandaag in de 
Australische natuur. We gaan naar 
Natuurmonumenten.
Spetters 2 kunnen jullie het laten 
regenen door middel van de regen- 
dans? We gaan een regenbuis maken 
waar je regenmuziek mee kunt maken. 
In de middag gaan we onderzoeken 
wat jullie allemaal van Australië 
weten door middel van een quiz.

DINSDAG 16 JULI
Spetters 1 gaat cultuur snuiven 
tijdens het levend Australisch bord-
spel aan de hand van verschillende 
quizvragen. Na al die kennis maken 
we samen een koala.
Spetters 2 willen jullie ook weten 
wat ze allemaal doen in Australië? 
We gaan het uitzoeken bij het 
belevenissenbos in Sydney of was  
het toch Lelystad ;-)

WOENSDAG 17 JULI
Spetters 1 en Spetters 2 als echte 
Australische boeren gaan wij geiten 
voederen. En met de kinderen vanaf  
8 jaar gaan we bij mooi weer de 
woeste wateren van Australië bevaren 
in een kano.

DONDERDAG 18 JULI
Spetters 1 vandaag staan de 
Australische dieren centraal, durf jij 
met gevaarlijke dieren om te gaan. 
We maken een krokodil van Charlotte 
klei en leggen met elkaar een kangoe- 
roe parcours af.
Spetters 2 maak een eigen boeme-
rang. Zou hij terugkomen als je hem 
gooit? Als een echte atleet spelen 
wij vandaag de Australische winter-
spelen.

VRIJDAG 19 JULI
Spetters 1 en Spetters 2 doen jullie 
mee met onze backpacktocht? We 
doen een toffe speurtocht en gaan 
onze eigen stenen schilderen.

WEEK 2
THEMA AZIË 
MAANDAG 22 JULI
Spetters 1 heeft vandaag een relax 
dag. Wordt jij ook helemaal zen? We 
doen aan yoga en gaan lampionnen 
maken.
Spetters 2 jullie gaan vandaag 
uitvinden hoe lenig jullie zijn tijdens 
een ontspannen yoga sessie. Verder 
maak je je eigen gelukskoekjes. Welke 
spreuk kun jij bedenken om in het 
koekje te stoppen?

DINSDAG 23 JULI
Spetters 1 bestormt vandaag de 
judomat. Jullie krijgen een judo 
workshop met een echte judoka en 
we gaan na afloop springrols maken 
tijdens een kookworkshop. 
Spetters 2 kunnen jullie jezelf 
verdedigen op de mat? Probeer het uit 
bij onze judoworkshop met een echte 
judoka. Aangezien het warm is in Azië 
en je wel een beetje afkoeling kunt 
gebruiken gaan we een waaier maken.

WEEK 3
THEMA EUROPA 

MAANDAG 29 JULI
Spetters 1 deze dag staat in het 
teken van Nederland. We spelen 
Oud-Hollandse spelletjes zoals 
spijkerpoepen, blikgooien, zaklopen 
en sjoelen. En we gaan poffertjes 
maken.
Spetters 2 we gaan iets BIJzonders 
doen. Het gaat niet zo goed met de 
bijen en wij gaan vandaag bij imkerij 
’t Schuurtje leren wat wij er aan 
kunnen doen om de bijen een beetje 
te helpen. 

DINSDAG 30 JULI
Spetters 1 we gaan samen avonturen 
beleven in Oud Valkenveen. Durf 
jij in de nieuwe Drakenbaan? Trek 
maar oude kleding aan die vies mag 
worden. 
Spetters 2 gaat terug in de tijd. Toen 
hadden ze nog geen computers en 
speelden ze Oud Hollandse spelletjes. 
Dat gaan wij ook doen. En om het af 
te sluiten gaan we heerlijke koekjes 
bakken op de Oud Hollandse manier.

WOENSDAG 31 JULI
Spetters 1 en Spetters 2 hebben 
vandaag een surprise uitje. Kun jij al 
raden waar we heen gaan?

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Spetters 1 Bonjour! De hele dag 
staat in het teken van Frankrijk. 
We spelen jeu de boules en eten 
stokbrood, maken een Franse vlag, 
spelen een Disney quiz en maken 
Frans eten.
Spetters 2 Kun jij raden uit welk 
land het nummer komt? Tijdens 
de muziek quiz mag jij je kennis 
delen. We verplaatsen ons naar onze 
Zuiderburen (nee niet België). We 
gaan picknicken en jeu de boules 
spelen.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Spetters 1 en Spetters 2 Karin gaat 
jullie leren om verse pasta te maken 
tijdens een leuke kookworkshop. 
Verder spelen we leuke waterspelle- 
tjes. Kun jij winnen van een water-
piñata?
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