
WOENSDAG 24 JULI
Geel, Oranje en Turquoise maken 
samen een uitstapje naar de Kemp-
haan Almere. Neem laarzen mee en 
extra kleding. Bij slecht weer toveren 
we zelf de zon tevoorschijn met een 
Spaanse Tapasdag. We maken een 
restaurant, een menukaart, er zijn 
gastvrouwen en koks en we trakteren 
de ouders bij binnenkomst op tapas. 
We gaan ook naar het veld en spelen 
een leuk spel met elkaar.

DONDERDAG 25 JULI
Geel heeft een Franse dag. We gaan 
aan de slag met spijkers, hamers en 
een zaag en knutselen de Eiffeltoren 
van hout. Je tekent of schildert 
elkaar na net als de kunstenaars in 
Montmartre. We eten een stokbroodje 
met brie (onder voorbehoud ivm 
de dag hierboven) en in de middag 
spelen we buiten jeux de boules.
Oranje en Turquoise maken gezonde 
havermout appelkoeken en in de 
middag gaan we aan de slag met 
spuitbussen: wie maakt het mooiste 
kunstwerk met graffiti?

VRIJDAG 26 JULI
Geel, Oranje en Turquoise toveren 
de groep om in een jungle en maken 
van kartonnen dozen de Big Five! 
Weet jij welke dieren dat zijn? We 
schminken ons als jungledieren en 
gaan vervolgens een junglespel doen 
met alle dieren!

WEEK 1 
MAANDAG 15 JULI
Geel doet een jongens-tegen-de-
meiden wedstrijd: wie maakt het 
mooiste huis van het hele land?  
‘s Middags gaat de strijd verder met 
leuke spellen op het veld.
Oranje gaat creatief aan de slag met 
dino ’s. We gaan ook kijken wat voor 
dierlijke creaties we kunnen maken 
van eten. 
Turquoise maakt traditionele Hollandse 
borrelhapjes voor de middag om de 
vakantie met een feestje te beginnen. 
Daarbij doen we de leukste Oud 
Hollandse spellen. Trek iets makkelijks 
aan!

DINSDAG 16 JULI
Geel maakt kunst op het grote doek 
met als thema: Alles wat vliegt.  
’s Middags koelen we af met sponzen-
tikkertje en andere waterspelletjes. 
Voor de lunch maak je je eigen ge-
zonde wrap.
Oranje en Turquoise hebben een 
sjoeltoernooi. Wie gaat er vandaag 
sjoel kampioen worden? We maken 
wat lekkers om dit met z’n allen te 
vieren.

WOENSDAG 17 JULI
Geel, Oranje en Turquoise duiken 
in een onderwaterwereld op de Villa. 
We zoeken naar parels in een schelp, 
gaan snorkelen met een duikbril (niet 
echt hoor ;-) en maken een prachtig 
koraalrif! Natuurlijk plonzen we ook 
nog heerlijk onder de sproeier. 

DONDERDAG 18 JULI
Geel gaat lekker kliederen met speel- 
deeg. In de middag doen we het kleu- 
renspel en hoepeldans in de Rijver.
Oranje gaat lopen en spelen in de 
Soesterduinen. Daar zullen we ook 
gezellig wat eten en drinken.
Turquoise maakt een frisse ochtend-
wandeling en in de middag spelen we 
een partijtje voetbal. 

VRIJDAG 19 JULI
Geel , Oranje en Turquoise gaan 
samen naar de Bosspeeltuin Maxima-
park in Utrecht. Bij slecht weer gaan 
we trommelen in de theaterkamer, 
maken we een toneelspel met de  
oudsten, en gaan we knutselen met 
de kleinsten. Voor de lunch bakken 
we wentelteefjes.

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Geel heeft een Japanse en Chinese 
dag. We maken speciale hoedjes en 
dragen een kimono. Je leert eten met 
stokjes, we gaan Tai Chi Chuan leren 
en gaan Japanse tekens schilderen. 
Heb je een Kimono? Neem ‘m mee!
Oranje gaat er op uit om te ontdek-
ken wat er buiten allemaal rondloopt. 
Welke mooie, grappige beestjes kun-
nen we allemaal vinden? Die gaan we 
bekijken in onze insectenbakjes.
Turquoise gaat klimmen, kruipen, 
wandelen en vies worden in de natuur 
van het Belevenissenbos in Lelystad. 
Trek schoenen en kleding aan die vies 
mag worden!

DINSDAG 23 JULI
Geel maakt een uitstapje naar het 
speelbos Gagelbos in Utrecht. Bij 
slecht weer maken we een uitstapje 
naar Weesp om te zingen met de 
opa’s en oma’s van De Hogeweijk. 
Neem extra kleding mee en laarzen.
Oranje doe je mooiste kleren en je 
beste dansschoenen aan, we toveren 
de groep om tot een echte disco. 
We gaan ook honkballen met de 
turquoise groep.
Turquoise ben je klaar om de strijd 
met oranje aan te gaan? We gaan 
honkballen! We gaan ook onze eigen 
unieke apenkooi creëren in het bos, 
met touw en hangmatten.

WEEK 3 
MAANDAG 29 JULI
Geel wordt helemaal ZEN! We beginnen 
de dag met kinderyoga, doen vervol-
gens een spannend ontdekspel en gaat 
in de middag body painten om daarna 
lekker onder de sproeier te gaan.
Oranje trek maar oude kleding aan, 
want vandaag gaan we heel maar dan 
ook héél vies worden.
We gaan namelijk slootje springen! 
BELANGRIJK: vergeet geen schone 
kleding mee te nemen. 
Turquoise maakt lekkere hapjes 
voor de picknick die we meenemen 
naar het strand. Daar spelen we 
beachtrefbal en zandpictionary.   

DINSDAG 30 JULI
Geel gaat met een groepje mozaïeken 
in het atelier. Het andere groepje mag 
zijn eigen slipper ontwerpen. We nemen 
onze boterhammetjes mee naar buiten 
en gaan lekker picknicken, buiten voor- 
lezen en bloemetjeskransen maken.
Oranje gaat vandaag iets leuks maken 
voor een ander. Aan wie zou jij wat 
willen geven op de groep? En hoe gaat 
dat er dan uit zien?
Turquoise gaat patroon uit linoleum. 
Met de door ons gemaakte linosnede 
gaan we onze eigen keukenschorten 
bedrukken.

WOENSDAG 31 JULI
Geel, Oranje en Turquoise maken 
zelf verse fruitijsjes met een klein 
groepje. Het andere groepje gaat 
met waterverf de straat van ons 
speelplein versieren. Street-art! We 
eten een gezonde wrap met rauwkost 
en sla en in de middag maken 
we mega zeepbellen en doen een 
sproeierdans!

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Geel heeft een dag vol waterproefjes 
en allerlei andere gekke proefjes zoals 
geblinddoekt proeven en een spannend 
parcours lopen door water met een 
blinddoek. 
Oranje gaat er gezellig op uit. Ga jij 
in de achtbaan? Of klim jij helemaal de 
toren op? We gaan naar Oud Valkeveen! 
Turquoise maak je eigen beachbottle/ 
kaarsenhouder met zand, schelpen en 
stokjes. In de middag  gaan we ver-
schillende waterspelletjes spelen. Lol 
en verkoeling gegarandeerd! Neem je 
zwemkleding mee.

WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Geel gaat jumpen, stunten en chillen 
in de rijksmonumentale Clemenskerk 
in Hilversum bij trampolinepark 
Flight Deck 53!
Oranje gaat uitgebreid picknicken 
op de mooiste plek van Muiderberg. 
Alles nemen we mee: een lekker kleed 
om op te zitten eten en drinken en 
we gaan heerlijk genieten.
Turquoise gaat genieten van een 
fantastische klankschaal meditatie. 
Neem je pyjama maar mee en geniet 
van een perfecte Zen ochtend! Na 
een zen meditatie eten we natuurlijk 
wel gezond. We gaan iets lekkers 
maken van ‘superfoods’.

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Geel maakt fruit-ijsjes en bouwt 
met kleden, touwen en stokken een 
hut op de speelplaats. Vervolgens 
schilderen we een naambord. En 
gaan lekker chillen en wat drinken 
in de hut. Ook maken we sieraden en 
sleutelhangers.
Oranje is klaar om naar buiten te 
gaan, maar zijn jullie dan ook klaar 
voor een waterballonnen gevecht?
Turquoise heeft een verrassingsuitje!

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise gaan naar 
Museum Weesp en doen de ‘Geurtocht 
chocolade’.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Geel gaat dino fossielen uit het ijs 
hakken en dino fossielen zelf maken. 
We bakken dino koekjes, lopen op 
dino poten, en komen heel veel over 
ze te weten vandaag. En herken jij 
het geluid van een dino in de dieren-
geluiden-kwis?
Oranje en Turquoise beginnen deze 
ochtend heel sportief met yoga aan 
het water. Trek iets makkelijks aan! 
In de middag eten we ons buikje 
rond tijdens een gezellig barbecue.

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise hebben 
waterspelletjes dag. Op de speelplaats 
gaan we allerlei spelletjes doen met 
water. Dus neem een droog setje 
kleding mee! ‘s Middags gaan we ons-
zelf levensgroot tekenen op rollen be- 
hang, daarna uitknippen. Dan heb je 
opeens een tweelingzus of -broer ;-).

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Geel gaat een eigen bord en beker 
versieren met porselein stiften! 
‘s Middags gaan we dansen en 
bewegen op muziek, daarna lekker 
afkoelen onder de sproeier en een 
sponsgevecht houden!
Oranje zet de veiligheidsbrillen op, 
doet de lab jassen aan en gaat in 
groepjes proefjes doen, wat kiezen 
jullie uit om te gaan doen?
Turquoise start de dag op de 
atletiekbaan met verschillende 
onderdelen zoals hardlopen, springen 
en werpen. Na al dat sporten mogen 
we lekker genieten van een gezellig 
thuisbioscoop. We kiezen een leuke 
film en maken er popcorn bij.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Geel wordt vandaag geschminkt! In 
groepjes gaan we heerlijk geurende 
zeepjes maken. ‘s Middags maken 
we een wandeling en verzamelen we 
materiaal uit de natuur om mee te 
knutselen.
Oranje bouwt het scheikundelab op 
en gaat kijken wat we samen kunnen 
onderzoeken.
Turquoise gaat creatief aan de gang: 
we maken onze eigen beachbar en 
maken een tropische  menukaart. In 
de middag ga je aan de slag als echte 
barman of barvrouw. Je mag je eigen 
en hapjes en cocktails maken. 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise hebben 
Expeditie Robinson dag! Als jij op 
een onbewoond eiland zou zitten, 
wat zou je dan doen? Daar gaan 
we alles over te weten komen. Hoe 
overleef je? We doen proefjes, gaan 
touwtrekken, bal gooien en balans 
spelletjes doen.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Geel gaat met wasco en waterverf 
toveren op papier. Voor de lunch 
maken we zelf pizza’s. ‘s Middags 
doen we een fotospeurtocht, weet jij 
de plek bij de juiste foto te vinden?
Oranje gaat vandaag lekker spelen, 
klimmen en klauteren in het Amstelpark 
En we gaan daar gezellig wat eten.
Turquoise speelt een tafeltennis-
toernooi. Wie durft de competitie 
aan te gaan? In de middag gaat de 
competitie door met MasterChef: elk 
kind krijgt een recept dat hij moet 
bereiden. Daarna gaan we in ons 
eigen buitenrestaurant elkaars eten 
proeven. Wie is de chef van 2019?

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise presen-
teren het Villa Openlucht Theater! 
Wij maken van oude schoenendozen 
maskers, of pakken van een bekend 
persoon. We bedenken een klein 
verhaaltje over deze persoon en 
gaan in de middag een toneelstuk 
spelen met de door jou gekozen 
bekendheden. 

WEEK 6 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Geel gaat op zoek naar natuurlijke 
materialen. Van al onze mooiste 
vondsten maken we een schilderij. 
Een groepje kinderen bakt koekjes, 
die we lekker bij een kopje thee op 
peuzelen.
Oranje maakt een eigen waterglijbaan! 
We leggen een groot zeil neer met 
veel sop en water en kijken wie er 
het verst komt.
Turquoise doet de Ren je rot quiz; 
voor elk fout antwoord moet je een 
parcours rennen met veel uitdagingen. 
‘s Middags komen we bij in ons eigen 
buitenrestaurant. Altijd al je eigen 
pannenkoekenhuis willen hebben? 
Vandaag is je kans om het te bouwen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Geel gaat aan boord bij de piraten. 
Geschminkt als piraat gaan we hun 
favoriete spelletjes doen: touwtrekken, 
blikgooien en piraten pakkertje spelen. 
In de middag maken we een echte 
schatkaart. Wie weet, misschien 
vinden we ook nog wel een schat!
Oranje en Turquoise gaan op zoek 
naar echte Spaanse tapasrecepten 
die we gaan bereiden voor de lunch. 
Weet jij een leuk tapasrecept? We 
spelen ook Bingo met leuke prijzen. 
Ben jij de geluksvogel met alle juiste 
getallen?

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise maken 
reuzesop in verschillende kleuren! 
En we maken zanddeeg, van scheer-
schuim, waarmee we heerlijk buiten 
kunnen kleien. Voor de lunch maken 
we zelf spiesjes en sandwiches, en gaan 
dan op een mooi plekje picknicken. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Geel gaat over land en over zee. 
We toveren de groep om tot stad. 
Met rollen tape maken we wegen en 
straten dwars door de groep, over 
de bank en onder de tafel door. Van 
dozen maken we een parkeergarage 
en een flat. ‘s Middags maken we een 
bootje en laten die te water.
Oranje en Turquoise maken echt 
Italiaans fruityoghurtijs. Dat eten we 
natuurlijk niet meteen op. We gaan 
eerst fink zweten tijdens de beach 
volleyball op het strand!

BSO
VILLA ZEEZICHT 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise gaan 
gezellig spelletjes doen. Wordt het 
een bord spel? Of KUBB? Of toch 
Mens-erger-je-niet? Van fruit en 
groente kunnen we ook heel veel 
leuke creaties maken!

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!

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Geel, Oranje en Turquoise vieren 
samen de laatste dag van de vakan-
tie. Of het weer buiten nou goed is of 
niet, wij sluiten de vakantie af met 
een Hawaï dag. We maken een Hawaï 
krans, eten tropische hapjes, dansen 
de limbo en eindigen met een tropi-
sche film. Dus zet je zonnebril op, we 
maken er een zonnige dag van! 


