
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Met proefjes en experimenten 
gaan we proberen het dak van BFC 
af te blazen. We worden echte 
onderzoekers en vinden de nieuwste 
uitvindingen uit of het gaat helemaal 
fout en ons haar staat rechtovereind 
als een echte verwarde professor. Eén 
ding is zeker, we komen vandaag een 
hoop te weten!

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Hopelijk zijn de experimenten van 
gisteren geslaagd, zo niet dan is 
dat voor vandaag niet erg. We gaan 
namelijk naar het bos toe! Lekker de 
hele dag klimmen in de bomen. 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Als het de kinderen van donderdag 
is gelukt te ontsnappen uit de 
escaperoom, dan proberen wij het 
vandaag nog een keer! Vinden we 
binnen de tijd de oplossingen, en 
lukt het ons escaperoom Spiegelweide 
op tijd open te breken? 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Hout, wat kan je er veel mee! Een 
boom, een kapstok, een wandelstok 
en een gewone stok. Wat is nog meer 
van hout en wat kan je van hout 
maken? Vandaag zijn wij zeer creatief 
met hout. Hopelijk gaan jullie niet 
als een houten plank naar huis ;-) 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Links rechts, een beetje naar boven 
en oh nee, te veel rood. Blauwe 
spuitbus hier en daar en dan zijn we 
nog niet klaar. Zo makkelijk is het 
niet, maar wat een mooi resultaat! 
Wij doen aan graffiti vandaag! 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Wie daag jij uit vandaag, en kan je 
winnen zodat je stijgt op de ladder? 
Bereid je maar voor op deze spannen-
de dag. Ook kruipen we nog even in 
de huid van een kunstenaar.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Bibberende ijsjes en een hele 
hoop water. Vandaag verandert 
Spiegelweide in een waterpark! Een 
reservesetje kleding is daarbij wel 
handig!

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Vol avontuur gaan we vandaag op 
ontdekkingstocht. We gaan naar een 
avonturenpark en vinden daar nieuwe 
speelplekken en mogelijkheden om 
lekker uit te razen. 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Wat een spannende dag vandaag! 
Waar we belanden dat weten we niet. 
We worden ergens gedropt en gaan 
zelf de weg terug naar Spiegelweide 
zoeken! Onderweg eten we een 
broodje op een kleedje om even bij 
te komen. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Op naar het water! Welke dieren kan 
jij in het water vinden en vangen?  
En heb je die mooie schelpen gezien? 
We verzamelen zoveel mogelijk 
schelpen om daarna de mooiste 
creaties te maken.

WEEK 6
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Sta je stevig met de golfclub in de 
aanslag? Laat de bal maar rollen want 
wij gaan midgetgolfen! Sla je slag en 
een hole in one! 

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Spiegelweide verandert nog een keer 
in een Escape room! Hopelijk hebben 
we op tijd de juiste antwoorden en  
oplossingen gevonden, anders moeten  
we misschien wel blijven overnachten… 
 
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Vandaag hebben we waterpret! 
We bouwen Spiegelweide om 
tot waterpark en doen allemaal 
waterspelletjes. Je kunt behoorlijk 
nat worden, dus neem droge kleding 
mee!

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Zon, zee, strand… Zie jij het al voor 
je? Ogen dicht, kwast in je hand en 
we gaan schilderen. Op het strand 
kom je ook vaak flessenpost tegen, 
dus gaan we het flessenspel spelen 
vandaag! 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Jammer, de vakantie zit er nu echt 
weer op… nog één keer dan. De 
laatste keer van de zomervakantie: 
durf... jij… de uitdaging…. AAN?! 

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
Met de meest creatieve materialen 
gaan we bootjes maken en ze daarna 
uittesten op het water. Blijft je 
bootje dobberen of wordt het een 
onderzeeër. En kunnen we ook een 
waterparcours maken en dan kijken 
of het bootje de finish haalt? Een 
creatieve waterpret dag, vergeet je 
reserve en zwemkleding niet!

DONDERDAG 25 JULI
Wij gaan survivallen, broodjes bakken 
en lekker opsmikkelen. Pijl en boog 
maken en wie weet (hopelijk niet, 
maar je weet nooit welke vlieg je 
raakt) je eigen eten raken op het 
veld. Daarna gaan we een parcours 
afleggen om te kijken hoe het zit 
met jullie overlevingstechnieken om 
weer terug in de bewoonde wereld te 
komen. 

VRIJDAG 26 JULI
Wij gaan lasergamen! Heel BFC staat 
voor ons open en met de lasergame 
apparatuur van Tiens gaan wij een 
wedstrijd doen. Wie gaat er winnen, 
zonder tijdslimiet en wie vindt de 
beste plekken om zich achter te 
verschuilen en de ander te raken…

WEEK 1
MAANDAG 15 JULI 
We starten de vakantie met een 
spelletjes dag! Van paardenrace tot 
aan levensgroot twister, samen-
werking staat voorop en samen 
komen we verder dan alleen! 

DINSDAG 16 JULI
Geen obstakel is te gek, onder de 
touwen door, door de modder heen 
en met een touw naar de overkant 
slingeren. Vandaag word je super vies 
en zijn we de hele dag buiten! 

WOENSDAG 17 JULI
En… actie! Een filmdag op 
Spiegelweide! We worden echte 
acteurs in onze eigen film. Van het 
verhaal tot aan de montage, het 
wordt een echte SpiegelWood film! 
En aan het eind van de dag gaan we 
hem samen bekijken.

DONDERDAG 18 JULI
Vandaag staat in het teken van hoog 
in de lucht en laag bij de grond. 
We gaan vliegers maken en als we 
de bus hebben, rijden we naar de 
Soesterduinen om de vliegers uit te 
proberen. Blijft je vlieger liever laag 
bij de grond, dan klimmen we in 
de bomen om zelf de hoogte op te 
zoeken! Wie weet kunnen we zelfs 
tellen hoeveel zandkorreltjes er in de 
duinen liggen… 

VRIJDAG 19 JULI
Neem je houding aan, bevries en  
klik – FOTO! Vandaag gaan we een 
verhaal vertellen door middel van 
foto’s. Probeer alles zo goed mogelijk 
uit te beelden om het verhaal te 
laten zien. Kunnen jouw ouders 
raden wat er aan de hand was in het 
verhaal? 

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Spiegelweide wordt vandaag een heus 
restaurant. We hebben nodig: een 
ober, een gastheer/ vrouw, een kok en 
natuurlijk iemand voor de aankleding. 
Samen maken we de lekkerste gezonde 
hapjes en de mooiste tafel decoratie 
om gezellig samen te eten. Na het 
eten moeten we de (af)was doen met 
het knijperspel! Maar we vergeten 
zeker niet even uit te buiken en onze 
koffers te pakken voor een ouderwets 
spelletje ‘ik ga op reis en neem mee’…

DINSDAG 23 JULI
Vandaag gaan wij levend stratego 
doen. We splitsen ons op in twee 
groepen en maken het de andere 
groep zo moeilijk als we maar 
kunnen, want de vlag… die ligt 
goed verstopt! Daarna gaan we een 
speurtocht uitzetten en kunnen we 
aan het eind van de dag zien welke 
groep het beste kan samenwerken en 
hoe goed jullie zijn in het oplossen 
van elkaars raadsels. 
 

WEEK 3 

MAANDAG 29 JULI
Kennen jullie Nederland van vroeger? 
Nee… dan is het tijd voor Oud 
Hollandse spellen!! Spijkerpoepen, 
touwtje trekken, blikgooien. Het lijkt 
de kermis wel!
 
DINSDAG 30 JULI
Heel Spiegelweide bakt! Weet jij al 
wat er op het menu staat? 

WOENSDAG 31 JULI
De mooiste kleuren, en de gaafste 
creaties, wij gaan aan de slag met 
graffiti. Weet jij met een spuitbus je 
naam te schrijven? Gelukkig heb je de 
hele dag om te oefenen. 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Oh nee… de tijd loopt, waar is de 
uitgang en wie weet de oplossing? 
Spiegelweide verandert in een Escape 
room! Hopelijk hebben we op tijd de 
juiste antwoorden en oplossingen 
gevonden, anders moeten we 
misschien wel blijven overnachten…

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Verrassing! Wij gaan erop uit. 

BSO 
SPIEGELWEIDE  


