
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
We gaan met zijn allen naar het 
sprookjesbos in Enkhuizen. Let op: 
we vertrekken om 9.30 uur dus zorg 
dat je er om 9.00 op de BSO bent! 
Dan kunnen we extra lang genieten 
van dit superleuke attractiepark!

DINSDAG 6 AUGUSTUS
In de ochtend maken we in de 
wilde ruimte een mooi kasteel van 
kartonnen dozen. In het kartonnen 
kasteel gaan we eerst picknicken 
en daarna een toneeluitvoering 
opvoeren. We spelen jullie favoriete 
sprookje na! 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Het uitje van vandaag is nog een 
verrassing. De thuisblijvers spelen 
een leuk Disney spel. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
We naar het bos van Hans en Grietje 
en kijken of we het snoephuisje 
kunnen vinden. In het bos is er 
verder nog veel meer te beleven en 
te spelen!

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
In de ochtend gaan we een mooi 
kabouterdorp maken en in de middag 
gaan we kijken of we de kabouters 
ook kunnen vinden in het echte bos.

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
In de ochtend gaan we op zoek naar 
de wilde dieren in de tuin van de 
Toverhoed. In de middag gaan we ons 
zelf tot wilde dieren omtoveren en 
lekker jungle burgers maken.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
In de ochtend gaan we in de bomen 
slinger als aapjes daarna gaan we 
lekker picknicken. Daarna brengen we 
een bezoekje aan de Jungle in Almere 
waar we de natuur en de dieren uit 
verschillende werelddelen kunnen 
zien.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Vandaag maken we dierenmaskers, we 
proberen dierengeluiden te herkennen 
en we bakken bananenbrood wat we 
daarna natuurlijk gaan proeven. 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Vandaag een creatieve dag: we gaan 
alle dieren van de jungle namaken 
en bouwen de Toverhoed om tot  een 
mooie jungle. We gaan ook lekker 
bananen cakejes bakken en opeten 
tijdens de film.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
We gaan naar Dierenpark Amersfoort, 
een geweldige grote dierentuin waar 
we heel veel dieren zullen zien en 
waar ook heel veel te spelen en 
klimmen valt! 

WEEK 6
MAANDAG 19 AUGUSTUS
We gaan lekker naar de boerderij om 
te kijken waar de melk en de eieren 
vandaan komen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
We maken van de Toverhoed een 
mooi restaurant met menukaarten, 
koksmutsen en een mooie gedekte 
tafel. Ons menu bestaat uit een 
voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht, dat we zelf gaan koken, 
serveren én opeten. 
 
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar de 
kinderboerderij in de Hilversumse 
Meent. De thuisblijvers maken een 
gezonde pizza, namelijk een pizza 
van meloen!

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
We hebben een pyjama ochtend! 
Om 9.30 uur beginnen we met een 
lekker ontbijt. Daarna gaan we naar 
de kinderboerderij om te kijken of 
we eieren kunnen vinden voor de 
eierrace. Ook doen we nog even de 
voetjes van de vloer voor een dansje 
op kuikentje piep.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Laatste dag van de vakantie, dit 
wordt een gezellige verrassingsdag!

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
Vandaag gaan we met een groepje 
kinderen naar kinderboerderij de 
Warande in Huizen. We kijken welke 
dieren daar allemaal wonen, mogen 
met de dieren knuffelen en plakken 
een schaapje. Voor de thuisblijvers 
is de vraag; wat leeft er op en rond 
het plein? Wat kunnen we allemaal 
vinden?

DONDERDAG 25 JULI
Vandaag gaan er kinderen naar 
speelbos ‘t Laer om daar te pick-
nicken en een bosspel te spelen. 

VRIJDAG 26 JULI
We gaan er met de busjes op uit, 
waarheen is nog een verrassing!

WEEK 1
MAANDAG 15 JULI 
Vandaag start onze vakantie op de 
BSO met een spelletjescircuit en 
een bezoek aan een speeltuin in de 
buurt.

DINSDAG 16 JULI
Wij gaan naar het Amstelpark 
in Amsterdam. Is dat niet gaaf? 
We gaan er naar het doolhof, de 
speeltuin en lekker picknicken.

WOENSDAG 17 JULI
Oudhollandse spelletjes staan op 
het programma vandaag! We gaan 
spijkerpoepen, we doen een sport- 
en spelquiz en maken zelf kaas- en 
worstenbroodjes.

DONDERDAG 18 JULI
Spelen met lucht is het thema 
vandaag!  We maken in de ochtend 
een vlieger of windmolen. In de 
middag gaan we op pad in de buurt 
en houden een papieren vliegtuigjes 
wedstrijd!

VRIJDAG 19 JULI
Wij gaan gezellig een dagje op stap 
naar het maïsdoolhof in Voorthuizen. 
Met een lunch als picknick. We doen 
een leuke speurtocht met vragen en 
opdrachten.

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
We gaan op onderzoek in het 
Belevenissenbos te Lelystad. 
Klimmen, klauteren, verschillende 
uitdagingen aangaan maar vooral  
vies worden is ons doel. Denk aan 
kleding die vies mag worden!

DINSDAG 23 JULI
We gaan er van uit dat het zonnetje 
schijnt en daarom staat waterpret 
op het programma! Neem je zwem-
spullen/ handdoek en waterpistolen 
mee. Ook bij slecht weer kunnen we 
van alles met water ondernemen; 
waterijsjes maken, een waterestafette 
houden en de langste waterbaan 
met bootjes proberen te bouwen. En 
wat ook supergaaf is; reuzenbellen 
proberen te maken met zelfgemaakte 
bellenblaas!

WEEK 3 

MAANDAG 29 JULI
Bon Voyage! We komen aan bij de 
Franse Camping ‘Le Toverhoed’. Als 
alle gasten zijn ingecheckt starten we 
de dag met wat ochtendgymnastiek 
tijdens een spelletje ‘Fopbal’. Tijdens 
de creaclub proberen we met Kapla 
of ijsstokjes de Eiffeltoren na te 
bouwen. Het wordt pas echt een 
uitdaging met spaghetti en spekjes! 
Na de lunch met stokbrood en Franse 
kaasjes gaan we een zelfportret 
schilderen of spelen ’Landje ver-
overen’. Voor de minidisco zoeken we 
samen naar gezellige Franse chansons 
en accordeon muziek.
 
DINSDAG 30 JULI
Buone vacanze. Vandaag arriveren 
we bij de Italiaanse Camping ‘Casa di 
BSO’. Het programma start met wat 
geheugengymnastiek tijdens ‘Ik ga 
op reis en ik neem mee’. We bouwen 
hutten van stokken en grote lappen 
stof tijdens de creaclub. Misschien 
kunnen we er onze zelfgemaakte 
pizza’s lekker in opeten? Of we spelen 
er de Toren van Pisa? Vandaag gaan 
de busjes ( 16 kinderen ) er op uit 
naar de pyramide van Austerlitz.

WOENSDAG 31 JULI
“Viva Hollanda!!”  Vandaag knutselen 
we een Nederlandse molen, we maken 
Nederlandse hapjes en we doen de 
klompendans.

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Buenos días! Het is Fïesta Mexicana 
op Camping ‘Playa del BSO’ in het 
zonnige Mexico! Daar horen uiteraard 
sombrero’s of sambaballen bij, wie 
helpt mee de mooiste te maken? Ook 
gaan we wraps of taco’s proeven, 
spelen we Ezeltje prik, bonenrace en 
Nacho tijd! 
In de minidisco vrolijke muziek waar 
we de Macarena kunnen dansen of 
een limboshow kunnen opvoeren!

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Deze dag eindigen we onze 
wereldreis op de Nederlandse De BSO 
Camping. We beginnen de dag met 
wat ochtendgym tijdens een actief 
spel ‘Paardenrace’. In de Creaclub 
maken we tulpen, koeien, molens 
of delftsblauwe tegeltjes. We spelen 
Ik hou van Holland ganzenbord, 
serveren elkaar wat lekkers bij een 
potje bingo en tijdens de minidisco 
bouwen we een Hollands smartlappen 
feestje mét kaas en worst. De bussen 
vertrekken naar de bowlingbaan om 
een potje te bowlen. Hoe leuk is dat?
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