
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Torteltuin vandaag staat de trein 
centraal. We kijken Hoelahoep ‘daar 
komt de trein’. We spelen treintje en 
maken een trein knutsel. 
Kraaiennest vanmorgen doen we 
proefjes met je zintuigen. Kun jij 
suiker laten dansen? En horen welke 
2 geluiden hetzelfde zijn? In de 
middag gaan we spelen in speeltuin 
Heidezicht. Trek maar kleren aan die 
vies mogen worden.
Vogelrock gaat vandaag naar 
Oud Valkeveen. Ken jij de nieuwe 
Drakenbaan al?
Feniks en Toekan zijn jullie al wel 
eens in Italië geweest? Vandaag is 
alles Bella Italia. We eten Italiaans, 
koken Italiaans en bewegen Italiaans.
 
DINSDAG 6 AUGUSTUS
Torteltuin als het zo rond de 24 
graden en droog is gaan we naar 
een hele grote zandbak. Emmers, 
scheppen en een bal mee en misschien 
ook wel een vlieger. Is het te warm 
of het regent dan passen we het pro-
gramma aan maar weg gaan we zeker.
Kraaiennest wij spelen vanmorgen 
spelletjes met magneten. In de middag 
kleden we ons om in de leukste verkleed-
kleren. En daarna dansen we op de 
muziek in je verkleedkleren. 
Vogelrock neem je favoriete spel van 
thuis mee. Dit mag je samen met andere 
kinderen gaan spelen. Verder houden 
we een fotospeurtocht in de wijk.
Feniks en Toekan gaan iets moois 
maken. We maken een etagère van 
porseleinen bordjes en kopjes en 
maken deze af met zelfgemaakte 
zoete muffins. 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan we lopen vandaag 
naar het speeltuintje in de K.P.C de 
Bazelstraat en gaan daar picknicken 
en spelen. Daarna lopen we naar 
de dieren van kinderboerderij het 
Mouwtje. Trek dus maar goede 
schoenen aan. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Torteltuin we kijken naar ‘Hoelahoep 
we zeilen weg’ en spelen met water. 
We maken zeilbootjes. We kijken of 
ze blijven drijven en of we zelf wind 
kunnen maken. Gaat de boot vooruit 
en wie finisht het eerst? 
Kraaiennest vandaag gaan we met 
alle kinderen naar Speelboerderij 
Elsenhove in Amstelveen. Je kunt 
hier geitjes, konijnen en cavia’s 
aaien, vogels bekijken en heerlijk 
spelen in de speeltuin. We nemen 
broodjes mee voor de lunch, zodat we 
er lekker de hele dag kunnen zijn.
Bij Vogelrock staat levend Stratego 
op het programma. Werk samen met 
je team en verstop de vlag en zorg 
er daarnaast voor dat je zo snel 
mogelijk de vlag van het andere team 
verovert. Dan ben je de winnaar!
Feniks en Toekan Wat we gaan doen 
houden we nog even geheim. Er staat 
namelijk een verrassingsuitje op het 
programma.

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan vandaag staat 
er wat stoers op het programma. 
We gaan namelijk zelf mooie 
dingen bouwen. Met hamers, 
schroevendraaiers, zaag en spijkers 
gaan we van blokken en planken 
mooie dingen maken. De hele 
gereedschapskist gaat leeg. 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Torteltuin houdt een sportdag. Wie is 
er sterk, wie is er snel en wie houdt 
er van sporten? We spelen bal- en 
samenwerkingspellen. Bij mooi weer 
komt er zeker water bij kijken. Weet 
jij een leuk spel? Laat het ons dan 
weten.
Kraaiennest in de ochtend spelen 
we ‘Hints’. Kun jij raden welke dieren 
worden uitgebeeld? In de middag 
gaan we naar het Heuveltjesbos. Trek 
maar kleren aan die vies mogen worden. 
Neem als het regent laarzen mee.
Vogelrock, Feniks en Toekan wij 
gaan iets tofs doen. Ben jij de 
nieuwe David Guetta, Tiësto of 
Armin van Buuren? Vandaag ga jij 
ontdekken hoe goed je DJ skills zijn 
tijdens een coole DJ workshop! 
 
DINSDAG 13 AUGUSTUS
Torteltuin we nemen een kijkje onder 
water. Eerst kijken we Hoelahoep 
‘Onderwater’. Dan maken een leuk 
knutsel en uiteraard zal het aan 
water vandaag niet ontbreken.
Kraaiennest in de ochtend mag je 
je eigen vlieger maken en ‘s middags 
gaan we de vliegers uitproberen in 
de Groene Long. Lukt het je om je 
zelfgemaakte vlieger in de lucht te 
laten vliegen?
Vogelrock doe vandaag je sportkleren 
aan want we gaan lekker sporten in 
de Groene Long. We nemen grote 
kleden mee om op te picknicken en 
te chillen.
Feniks en Toekan kennen jullie de tv 
quiz ‘ de Jongens tegen de meisjes’? 
Dit gaan we vandaag doen. Quizzen, 
spelletjes doen en strijden.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Torteltuin kennen jullie het verhaal 
‘Kikkers bijzondere dag’? We gaan het 
verhaal naspelen. We maken maskers 
zodat jullie zelf een kikker, gans of 
ander dier worden. En we gaan muffins 
bakken. Want ja, er is er een jarig.
Kraaiennest en Vogelrock in de 
ochtend maken we pollepelpoppen. 
En daarna houden we een spelletjes-
middag. Bij mooi weer heerlijk buiten 
en anders in de gymzaal.
Feniks en Toekan vandaag gaan 
we de keuken in. Lekkere hapjes en 
drankjes maken.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Torteltuin wat is een archeoloog en 
wat doet hij precies? Dat leren we 
vandaag. We gaan dinosaurusbotten 
opgraven en we spelen spelletjes terwijl 
we een dinosaurusstaart omdoen.
Kraaiennest in de ochtend spelen 
we het spel ‘Landje veroveren’. In de 
middag gaan we knutselen met open-
eind-materiaal. 
Vogelrock we gaan vandaag de 
keuken in en houden een ‘kookdag’. 
We maken de lekkerste dingen en 
eten het natuurlijk ook zelf op.
Feniks en Toekan ons domein is 
het atelier en we halen alles uit de 
kast. Je mag knutselen, schilderen, 
plakken, knippen en tekenen. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Torteltuin heb jij een indianenpak? 
Als je dat wilt mag je deze aan doen 
vandaag. We hebben een hele dag 
gepland in het teken van Indianen.
Kraaiennest en Vogelrock houden 
net als de rest van de Kwartel een 
Indianen dag!
Feniks en Toekan Een Indianen 
dag vandaag op de BSO. De oudere 
kinderen maken een totempaal 
en een boog om mee te gaan 
boogschieten

WEEK 6 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Torteltuin voelen met je voeten,  
durf jij dat? We kijken naar ‘Hoelahoep’ 
en lopen op een zelfgemaakt blote-
voeten pad.
Kraaiennest in de ochtend gaan we 
zelf zeep maken. Welke geur en kleur 
geef jij aan je zeep? In de middag 
houden we een blaasvoetbalcompetitie.
Vogelrock neem je eigen favoriete 
spel van thuis mee! Dit kun je samen 
met andere kinderen gaan spelen. En 
tussen alle spelletjes door gaan we 
op fotospeurtocht in de wijk.
Feniks en Toekan we gaan vandaag 
zomerse ijsjes en smoothies maken. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Torteltuin schip ahoi Piraatjes. Trek 
je piratenpak maar aan want we gaan 
een schat zoeken en bommen gooien. 
En, wat doen piraten eigenlijk nog 
meer? 
Kraaiennest in de ochtend maken 
we samen bananencakejes en 
bladerdeeghapjes en in de middag 
mag je ze opeten. Ook gaan we een 
zintuigenspeurtocht doen. Help je 
mee om alle raadsel op te lossen?
Vogelrock ontdek vandaag de 
professor in jezelf. We gaan namelijk 
aan de slag met allerlei soorten 
proefjes. 
Feniks en Toekan we hopen op 
stralend weer want we hebben een 
dag vol met waterspelletjes gepland. 
Dus duimen jullie mee dat de 
zwemkleding in de tas kan? Neem je 
waterpistool of ander waterspeelgoed 
maar mee.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Torteltuin, Kraaiennest en Vogelrock 
houden een Kliederdag. We gaan 
stoepkrijtverf maken, vingerverven, 
modder maken, bellen blazen en nog 
allemaal leuke klieder dingetjes wie 
durft er vieze handen te krijgen?
Feniks en Toekan wisten jullie dat 
je nog veel meer kunt doen met 
stoepkrijt dan alleen krijten. Je kunt 
er zelfs mee schilderen. Dat gaan we 
vandaag doen. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Torteltuin als afsluiter van deze 
vakantie hebben we een grote 
verrassing! Wat er precies gaat 
gebeuren houden we nog geheim.
Kraaiennest in de ochtend gaan 
we een overheerlijke en gezonde 
pannenkoekentaart maken die we 
bij de lunch gaan opsmikkelen. In 
de middag gaan we kijken naar een 
roofvogelshow met echte roofvogels. 
Vogelrock, Feniks en Toekan wij 
gaan samen met het Kraaiennest 
kijken naar een echte roofvogelshow. 
Dat wordt spannend. 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Torteltuin op deze laatste dag van 
de vakantie gaan we vrij spelen. Heb 
je leuk speelgoed gekregen in de 
vakantie en mag je het meenemen? 
Laat het ons dan zien. We ruimen 
samen de groep weer op. Alle 
vakantie rommeltjes aan de kant 
want school begint maandag weer.
Kraaiennest en Vogelrock, Feniks 
en Toekan we zijn aangekomen bij 
de laatste dag van de vakantie. We 
maken er een relaxte dag van en 
doen lekker waar we zin in hebben.

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 1 
MAANDAG 15 JULI
Torteltuin we zijn in het wilde westen 
beland op de BSO. Heb je thuis iets 
wat met cowboys of indianen te maken 
heeft, neem het dan mee. We kijken 
Hoelahoep het wilde westen’ en gaan 
zelf schatgraven, goud zoeken en nog 
veel meer. 
Kraaiennest in de ochtend mag je je 
eigen bakje vouwen en versieren, in 
de middag spelen we omgekeerd ver-
stoppertje: hoeveel kinderen passen er 
op 1 verstopplek? We gaan het zien!
Vogelrock ontdek vandaag de 
Rembrandt jezelf of ben je misschien 
meer een Picasso. Zoals je begrijpt 
gaan we vandaag met veel verf aan 
de slag. Je mag je eigen kunst op 
canvas maken en ‘s avonds mee naar 
huis nemen. 
Feniks en Toekan we beginnen deze 
vakantie goed. We gaan een vrolijke 
kleurrijke boom maken vol met lekker- 
nijen. Gewoon even gezellig met z’n 
allen werken aan een leuke boom.

DINSDAG 16 JULI
Torteltuin trek goede schoenen aan 
want we wandelen van de BSO naar 
een speeltuin en kinderboerderij het 
‘t Mouwtje. We picknicken onderweg 
en nemen lekker de tijd.
Kraaiennest in de ochtend mag je 
je eigen fantasiedier kleien en in de 
middag mag je je lekker uitleven in 
speeltuin Heidezicht. Trek je kleren 
aan die vies mogen worden?
Vogelrock hoeveel lol heb jij met 
wol? Vandaag ga je aan de slag met 
wol, katoen, brei- en haaknaalden, 
vilt, lapjes enz. Je leert wat je hier 
mee kunt maken, maar je mag ook 
zelf iets leuks verzinnen!
Feniks en Toekan neem je fiets mee 
want we gaan de nieuwe achtbaan 
uitproberen in Oud Valkeveen. 
Aangezien dat vlakbij is gaan we 
lekker op de fiets.

WOENSDAG 17 JULI
Torteltuin op de BSO komt een gast 
wie dat is, is nog een verrassing. 
Ook mag je je (loop)fiets of step 
meenemen zodat je deze kan versieren.
Kraaiennest en Vogelrock vandaag 
komt de brandweer bij De Kwartel 
op bezoek! Wat doet de brandweer 
allemaal? Wat moet je doen als er 
brand is? Hoe voorkom je een brand? 
Aan het eind van de dag ben je de 
brand meester!
Feniks en Toekan vandaag staat alles 
in het teken van de brandweer. Hoe 
blus je een brandje? 
En wat moet je doen als er een alarm 
gaat? Welke soorten alarm zijn er?
 
DONDERDAG 18 JULI
Torteltuin met een speurtocht gaan 
we door de wijk. Waar gaan we uit 
komen? Vast ergens waar je heerlijk 
kunt spelen. Bij mooi weer gaan we 
onderweg picknicken en kunnen jullie 
in het bos spelen. 
Kraaiennest in de ochtend mogen 
jullie helpen om lekkere cake te 
bakken. In de middag gaan we de 
cake opeten, maken we een disco en 
spelen we stopdans.
Vogelrock hoor jij het gebrul van de 
dino’s al in de verte? GRAUWWW…
Vandaag hebben we een echte dino-
dag. Trek oude kleding aan want we 
gaan naar de hei om een speurtocht 
en archeologisch onderzoek te doen!
Feniks en Toekan kom met een 
niet al te volle buik want hij wordt 
vandaag gevuld met ijs! Kom op de 
fiets want we gaan een ijssalonroute 
fietsen door het Gooi.

VRIJDAG 19 JULI
Torteltuin, Kraaiennest en Vogelrock 
wij gaan met de bus op weg naar 
’s-Graveland. Eens kijken wat er bij 
Natuurmonumenten te beleven valt. 
Er is in ieder geval een speelbos en 
dat heet Oerrr. Doe kleding aan die 
vies mag worden en trek stevige 
schoenen aan. 
Feniks en Toekan vandaag is het 
opletten geblazen want we gaan 
geogamen bij Natuurmonumenten.
Trek stevige schoenen aan en 
makkelijke kleding voor een mooie 
wandeltocht waarbij we op zoek gaan 
naar schatten d.m.v. GPS.

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Torteltuin wat zit er allemaal in 
je mond? Vandaag is het thema 
‘bij de tandarts’. We maken grote 
tandenborstels en doen leuke spellen.
Kraaiennest in de ochtend spelen we 
levend ‘ Wie is het?’ Kun jij er met 
vragen achter komen wie je moet 
vinden? In de middag mag je je eigen 
kunstwerk maken met Playmaïs.
Vogelrock ontdek de professor in 
jezelf! Vandaag ga je aan de slag met 
allerlei soorten proefjes. 
Feniks en Toekan we naar de 
Geitenboerderij in Amsterdam. Lieve 
kleine geitjes de fles geven, de 
boel aanvegen en geitjes knuffelen 
en aaien. Als we daar genoeg van 
hebben schuiven we een stukje op 
om ruig te klimmen en misschien nog 
wel even te zwemmen als het weer 
het toelaat.
 
DINSDAG 23 JULI
Torteltuin welke geluiden hoor je in 
de Jungle? We kijken Hoelahoep in de 
jungle. We doen dieren na en spelen 
spelletjes. 
Kraaiennest in de ochtend mag je 
helpen om overheerlijke tomatensoep 
te maken en natuurlijk eten we die 
op, in de middag spelen we ‘Levend 
Cluedo’: Kun jij door goed speurwerk 
ontdekken welk plaatje er niet bij 
hangt?
Vogelrock heeft een eigen huis en 
tuin dag. We gaan een minituin 
aanleggen op De Kwartel. En verder 
gaan we kijken waar iedereen 
woont. Misschien vind je het leuk 
om iets over je eigen huis en tuin te 
vertellen.
Feniks en Toekan hebben een 
spelletjesdag. We spelen binnen en 
buiten verschillende spellen en halen 
alles uit de kast. 

    

WEEK 3 
MAANDAG 29 JULI
Torteltuin wij gaan naar het mols-
hopen pad met de bus. We gaan sporen 
zoeken van dieren en hutten bouwen. 
Trek maar stevige schoenen aan!
Kraaiennest vanmorgen mag je je 
eigen kaars gaan versieren met was 
folie en aan het eind van de dag mag 
hij mee naar huis. ’s Middags gaan 
we naar buiten voor een heerlijke 
natuurspeurtocht.
Vogelrock vandaag houden wij een 
watergevecht dag! Neem je eigen 
water-pistool mee. Ook met regen 
gaat deze activiteit door, want nat 
word je toch. ;-)
Feniks en Toekan mogen op de fiets 
komen want we gaan de nieuwe acht-
baan uitproberen in Oud Valkeveen. 
En aangezien dat vlakbij is gaan we 
lekker op de fiets.

DINSDAG 30 JULI
Torteltuin zet je koksmuts op want 
we gaan we bakken en koken. En 
natuurlijk alles zelf proeven! 
Kraaiennest gaat met alle kinderen 
naar het Mondriaanhuis in Amersfoort. 
We vertrekken in de ochtend en 
nemen broodjes mee zodat we er 
lekker de hele dag kunnen zijn.
Vogelrock wij houden vandaag 
een ‘gips dag’. Nee, hiervoor hoef 
je je been niet te breken. Je mag 
bijvoorbeeld een afdruk van je gezicht 
in gips maken.
Feniks en Toekan vandaag staat er 
een verrassingsuitje gepland!

WOENSDAG 31 JULI
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan gaan vandaag 
allemaal naar het ’t Laer. Heerlijk 
spelen in het bos, met water knoeien, 
klimmen op de heuvels en lekker pick- 
nicken. Bij slecht weer passen we het 
programma aan.

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Torteltuin houden jullie van ijs? 
We kijken Hoelahoep en gaan 
activiteiten doen rondom het thema 
ijs. We maken zelf een ijskraam 
en knutselen ijsjes waarmee jullie 
kunnen spelen. En het leukste, we 
gaan smaakproefjes doen en kijken 
welke smaken jullie herkennen.
Kraaiennest vanmorgen mag je 
je eigen bloempotje schilderen, 
spelen we natuurmemory en een 
tof vissenspel. In de middag mag 
je zonnebloemzaadjes planten in je 
eigen potje en spelen we een spel in 
de gymzaal.
Vogelrock we naar dierenpark 
Amersfoort. Naast het bekijken van 
alle dieren kun je ook op expeditie 
door bijvoorbeeld het Rijk der Reuzen 
of het Dinopark.
Feniks en Toekan nemen jullie je 
fiets en zwemspullen mee? We gaan 
op de fiets naar Muiderberg om te 
midgetgolfen en als het mega mooi 
weer is nemen we een duik in het 
water bij het strand. 

BSO
DE KWARTEL

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan vandaag staat 
alles in teken van Kunst. Laat je 
talent zien. Waar ben jij goed in? 
Schilderen, tekenen, boetseren of 
bouwen. We halen alles uit de kast!

WOENSDAG 24 JULI
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan vandaag houden 
we samen een sportdag. We hopen 
op heel mooi weer want dat maakt 
deze dag nog leuker. Neem maar 
een extra setje kleding mee want 
we spelen heel veel verschillende 
waterspelletjes. Als het wat koeler is 
houden we een estafette. Maak je op 
voor een sportieve dag.

DONDERDAG 25 JULI
Torteltuin gaat op stap met de bus. 
Maar waar naar toe? Dat is nog een 
verrassing.
Kraaiennest vandaag komt de GAD 
(grond- en afvalstoffendienst) 
langs om ons van alles te vertellen 
over afval en afvalscheiding. Ook 
mag je een kijkje nemen in een 
vuilniswagen. In de middag gaan we 
er met prikstokken en afvalzakken 
samen voor zorgen dat ons plein weer 
mooi schoon wordt.
Vogelrock speelt spelletjes op het 
grote plein. Doe lekker makkelijke 
kleding aan. Bij slecht weer 
gebruiken we de gymzaal.
Feniks en Toekan nemen jullie je 
fiets mee? We gaan vandaag de 
nieuwe achtbaan uitproberen in Oud 
Valkeveen en aangezien dat vlakbij is 
gaan we lekker op de fiets.

VRIJDAG 26 JULI
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan gaan vandaag 
allemaal naar het ’t Laer. Heerlijk 
spelen in het bos, met water knoeien, 
klimmen op de heuvels en lekker 
picknicken. Bij slecht weer passen we 
het programma aan.


