
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Wat een fantastische dag om de 
week te beginnen bij speeltuin 
‘Oosterkwartier’ in Baarn. Terug op 
de BSO knutselen wij een feestelijke 
zonnehoed om ons te beschermen 
tegen de zon.

DINSDAG 6 AUGUSTUS
In de zandbak liggen allemaal 
schelpjes verstopt. Vind ze allemaal 
en knutsel daarna je eigen fotolijstje. 
Hoeveel schelpjes kun jij erop 
plakken? 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Het is weer tijd om te kliederen 
met water! Wij bouwen onze eigen 
zeepbaan bij het speeltuintje naast 
de Emma school. Lekker glijden 
als een pinguïn. Vergeet niet 
zwemkleding/droge kleding mee te 
nemen. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Lekker rennen door het bos! Speelbos 
het Laer, here we come. Terug op de 
BSO gaan we met schmink omtoveren 
tot een zomerdier. Ga jij alvast 
bedenken welk zomerdier jij wilt 
worden? 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Wie houdt er niet van een dagje 
strand? Wij van het spiegeltje in 
ieder geval wel! Vandaag knutselen 
we een echt miniatuur strand. Maak 
je eigen strandlaken en parasolletje, 
dan is het strand pas echt compleet. 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Ben jij een echte waterrat? 
We starten deze week met een 
waterparcours estafette. Wie 
brengt het water het snelst naar 
de overkant? En pas op voor alle 
obstakels. Heb je het droog gehouden 
tijdens de water estafette, dan kan 
je nog even douchen tijdens de 
douchedruppeldans. Lukt het jou 
je hele lichaam te wassen met een 
druppel? 

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Wij gaan vandaag een schelpen 
dromenvanger knutselen. Vind 
je eigen materiaal voor jouw 
dromenvanger en neem hem mee 
naar huis. Wat zal jij vanavond lekker 
slapen!

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Vind de schat op schateiland in 
Voorthuizen. We gaan lekker spelen 

en genieten van het mooie weer. We 
sluiten de dag af op de BSO met het 
knutselen van een zandschilderij. 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Wat is een zomer zonder zonnebril? 
We knutselen er een op de BSO. 
Maak een bril met felle kleuren of 
hippe glitters. Bij mooi weer gaat 
de sproeier aan. Denk dan aan 
zwemkleding en slippertjes. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar het paarden-
kamp in Soest. Leer de dieren beter 
kennen en verzorgen. Weet jij de 
speurtocht het snelst op te lossen 
dan word jij winnaar van de dag.

WEEK 6
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Hop op en neer in speeltuin de 
Eekhoorn in Kortenhoef. Terug op de 
BSO kleien we onze eigen eekhoorn. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Bonjour! Deze dag staat geheel in 
het teken van Frankrijk. We eten 
lekkere broodjes brie, maken een 
tekening van de Eiffeltoren en wie 
weet leer je vandaag nog wat Frans. 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Na de Franse dag kan de Engelse 
dag niet achterblijven. We gaan 
blind proeven van Engelse dropjes, 
knutselen de Engelse vlag en krijgen 
een Engelse les. We hope you like it!

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar de Piramide 
van Austerlitz in Woudenberg. Een 
dag om nieuwe dingen te leren 
en ontdekken. Durf jij in de grote 
zweefmolen of de botsauto’s? 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Helaas is de vakantie bijna 
voorbij maar om nog even in de 
vakantiesfeer te blijven maken we 
vandaag waterijsjes met stukjes fruit. 
s ’Middags gaan we lekker picknicken 
bij de speeltuin naast de Emma 
school. 

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!

DONDERDAG 25 JULI
Deze zomerdag brengen wij door 
op het strand in Muiderberg. Maak 
een mooi zandkasteel of waai lekker 
uit op het stand. Wij sluiten ons 
avontuur af met een picknick. 

VRIJDAG 26 JULI
Vandaag staat in het teken van 
samenwerken. Met elkaar maak je een 
zandkasteel in de zandbak. Om de 
week creatief af te sluiten maken wij 
ons eigen memoryspel.

WEEK 1
WATER WEEK: DROGE KLEDING/
HANDDOEK EN SLIPPERTJES 
GRAAG MEENEMEN.

MAANDAG 15 JULI 
We starten deze week met een 
avontuurlijk uitje naar speeltuin 
Heidezicht. Neem kleren mee die 
vies mogen worden. Om de dag af 
te sluiten maken wij een mooie 
tekening van jouw eigen familie aan 
het strand. 

DINSDAG 16 JULI
Deze week staat geheel in het teken 
van het thema WATER! Vandaag 
houden wij een waanzinnige 
waterdag. De sproeier staat klaar 
samen met alle waterspelletjes die we 
gaan doen. Vergeet je droge kleding/
slippertjes niet.

WOENSDAG 17 JULI
Zwemkleding/oude kleding mee en de 
dag kan van start! Wij gaan vandaag 
naar Speelbos OERRR in s’ Graveland. 
Lekker spelen en op zoek naar alle 
dieren in het speelbos. Heb jij een 
diertje gevonden? Terug op de BSO 
knutselen we je dier na. 

DONDERDAG 18 JULI
Sport jij mee met het leukste 
waterspel van deze zomer. Wij spelen 
namelijk: Waterbal! Lekker bewegen 
en het is ook nog verfrissend. 
Daarnaast maken we een mooi 
strijkkralen kunstwerk voor op je 
slaapkamer. 

VRIJDAG 19 JULI
Maak jezelf klaar voor een echte 
waterrace. Lukt het je om als 
eerste droog de overkant te 
bereiken? Spelen met water en goed 
samenwerken, brengt je misschien 
wel de eerste plek. 

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
We starten deze week met een 
creatieve dag. Verf jouw eigen 
strandschilderij en krijg de zomer 
in je bol. Daarnaast knutselen we 
een paspoort waarmee je lekker op 
vakantie kunt.

DINSDAG 23 JULI
Neem oude kleding mee want 
vandaag zijn wij in speeltuin ‘Ons 
Genoegen’ in Laren. Terug op de 
BSO knutselen wij een geheime 
boodschap. Wat voor spannends zit 
er in jouw flessenpost? 
 
WOENSDAG 24 JULI
Klei je eigen zomer visje en laat hem 
zwemmen in de zee. Ook ijsjes mogen 
niet ontbreken bij een echte zomer. 
Wij maken vandaag zelf yoghurtijsjes. 

WEEK 3 

MAANDAG 29 JULI
Neem je oude kleding mee, vandaag 
gaan we naar Heidezicht in Bussum. 
Om deze (hopelijk) warme dag af 
te sluiten maken wij op de BSO een 
mooie waaier. Dan kunnen wij elke 
warme zomer dag aan! 
 
DINSDAG 30 JULI
Het is tijd voor feest! Met elkaar 
maken wij een alcoholvrije sangria. 
Verder knutselen wij een mooie 
kleurrijke kwal. Wie weet kom je hem 
ooit nog tegen in de zee. 

WOENSDAG 31 JULI
Geen zomervakantie zonder een echte 
reiskoffer. Heb je die niet? Geen 
paniek, vandaag knutselen wij er zelf 
een. Daarnaast gaan we creatief aan 
de slag met gekleurd zand. 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Neem oude kleding/zwemkleding mee 
want wij gaan naar speelbos het Laer. 
Terug op de BSO staat de sproeier 
klaar om lekker te spelen met water. 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Maak je mooiste stoepkrijt tekening. 
Wordt het een zwembad of een 
mooie schelp. We houden ook een 
waterballonnen wedstrijd. Pas maar op 
anders word je nat!

BSO ’T SPIEGELTJE 
EN SPIEGELBEELD  


