
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Na het grote succes van vorig jaar 
houden we ook dit jaar weer een 
echte BSO dropping! Gewapend met 
een kaart, opdrachten en elkaar is 
het de bedoeling om zo snel mogelijk 
de weg terug te vinden! Wie wordt 
dit jaar de grote winnaar?

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Is klimmen en klauteren in de 
natuur echt iets voor jou? Dan is 
vandaag jouw dag! We gaan met een 
gedeelte van de kinderen klimmen 
in het Klimbos bij Lage Vuursche. 
Dichte schoenen zijn verplicht en 
sportkleding geen overbodige luxe!

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Er is niks stoerder dan je eigen hut 
bouwen! Vandaag gaan we dan ook 
met een gedeelte van de kinderen 
naar Jeugdland in Almere. Maak je 
klaar voor een dag timmeren, zagen 
en schroeven!

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
Vandaag krijgen we een workshop op 
locatie. Wat we gaan doen is nog een 
verrassing! Eén tip: het heeft niets 
met sporten te maken!

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Steppen is een actieve bezigheid, 
getraind of ongetraind, iedereen kan 
meedoen. Of het een rustige tocht of 
een spannende rit wordt, heb je zelf 
in de hand! 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Vandaag hebben we een recreatie 
dag! Waar we naartoe gaan is nog 
een verrassing, maar dat we buiten 
zijn, is een feit! Trek sportieve 
kleding aan en neem je goede 
humeur mee!

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Hoe leuk: een honkbalclinic van 
de enige echte Percy Insenia! De 
afgelopen jaren was hij met Oranje 
op de Olympische Spelen, deed mee 
aan WK’s en EK’s en werd tijdens 
het World Port Tournament in 2003 
uitgeroepen tot meest populaire 
speler! Maak je borst maar nat voor 
een onwijs gave clinic!

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Ontdek, doe en leer alles van de 
wereld om je heen! Maak kennis met 
de wetenschap en laat jezelf dichter 
bij de technologie brengen, want 
vandaag gaan we met de trein naar 
Nemo Amsterdam.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Ook deze vakantie hebben we weer 
een keer een echte voetbaldag! Deze 
dag zal volledig in het teken staan 
van voetbal! Trek je tenue van je 
favoriete club aan en zet je beste 
beentje voor!

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
De Hawaiianen gebruikten de sups 
vroeger om van het ene naar het 
andere eiland te gaan. Nu is het jouw 
beurt! Leer hoe je op een sup staat, 
vind je balans en peddel over het 
water. Vergeet je zwemkleding niet!

WEEK 6
MAANDAG 19 AUGUSTUS
We spelen vandaag het bosspel 
Levend Catan. In een combinatie 
van levend Stratego en het douane-
spel kun je laten zien hoe goed je 
speltactiek is. Wat is de beste manier 
om te winnen van je tegenstander? 
Trek sportieve kleding aan en goede 
schoenen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Nummertje 29, 37, 80 , 6, 36, 41, 22 
BINGOOOOO!!! We houden vandaag 
een Bingomiddag met kleine prijzen! 
 
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Wist je dat je voor 1 kilo kaas, maar 
liefst 10 liter melk nodig hebt; dat 
een koe 80 kilo gras per dag eet 
en een Nederlander 20 kilo kaas 
per jaar??? Vandaag gaan we ons 
verdiepen in het pure ambacht van 
kaas maken. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Ook deze laatste vakantieweek gaan 
we actief aan de slag. We krijgen een 
echte rugby clinic! Bij deze fysieke 
sport is respect de norm en leer je 
omgaan met gezag en elkaar! Vergeet 
je sportkleding niet! 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Steen, papier schaar, de zomer-
vakantie is bijna klaar! Zet je beste 
beentje voor, tijdens de estafette 
dag, draaien we de hele dag door!

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
Welk team heeft het meeste geduld, 
is het sterkste en kan het beste 
balans houden? Door proeven 
te spelen, strijden we in diverse 
teams om de Robinsontitel van de 
Sport BSO’s. Trek je sportiefste en 
stoerste kleding aan en vooral goede 
schoenen!

VRIJDAG 26 JULI
Sport en spel staan vandaag centraal. 
Alle spellen komen tot leven! Wie 
weet komen jouw favoriete spellen 
ook wel aan bod?! Vergeet natuurlijk 
je sportkleding niet mee te nemen!

WEEK 1
MAANDAG 15 JULI 
We starten de vakantie lekker 
sportief! We krijgen vandaag een 
echte basketbal clinic. Wie scoort de 
meeste 3 punters?!

DINSDAG 16 JULI
Vandaag gaan we een heerlijk 
buitenspel spelen: Levend stratego! 
Welk team speelt het slimst en 
weet de vlag van het andere team 
te veroveren? Kom in camouflage 
kleding. Wij verzorgen de schmink.

WOENSDAG 17 JULI
Brullende leeuwen, aapjes kijken, 
hangende luiaards! Dierenpark 
Amersfoort; Here we come!

DONDERDAG 18 JULI
Er is niks stoerder dan je eigen hut 
bouwen! Vandaag gaan we dan ook 
met een gedeelte van de kinderen 
naar Jeugdland in Almere. Maak je 
klaar voor een dag timmeren, zagen 
en schroeven!

VRIJDAG 19 JULI
Vandaag hebben we een recreatie 
dag! Waar we naartoe gaan is nog 
een verrassing, maar dat we buiten 
zijn, is een feit! Trek sportieve 
kleding aan en neem je goede 
humeur mee!

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Ben jij een echte voetballer en toe 
aan een nieuwe uitdaging. Footgolf 
is de nieuwe sportrage! Neem je 
sportkleding mee en vergeet vooral je 
sportschoenen niet.

DINSDAG 23 JULI
Eindelijk een watersportclinic, het 
is tijd om te gaan waterpoloën. Wat 
gebeurt er allemaal boven en onder 
water? En welke badmutsen gaan er 
met de winst vandoor? Vergeet je 
zwemspullen niet mee te nemen! 
 
WOENSDAG 24 JULI
Vandaag gaan we naar de duinen! 
Niet aan zee maar… de Soester-
duinen. Leef je uit in de klimbomen, 
ga rollen in het zand of lekker 
chillen,het kan allemaal. Neem je 
sportkleding mee!

WEEK 3 

MAANDAG 29 JULI
Bereid je voor om vies te worden en 
beleef het ultieme poldergevoel. Een 
deel van de kinderen gaat sporten in 
de polder! Denk eraan oude kleding 
en oud schoeisel (geen laarzen/open 
schoenen) mee te nemen. Tevens zijn 
een plastic tas en douchespullen + 
handdoek geen overbodige luxe!
 
DINSDAG 30 JULI
SPLASSHHH!!! Vandaag staan er 
allemaal waterspelletjes op het 
programma! Denk aan waterballonnen, 
sponzen, emmers het wordt één 
groot waterballet. Vergeet niet je 
zwemkleding en een handdoek mee 
te nemen! 

WOENSDAG 31 JULI
Bouw jij de hoogste toren, scoor jij 
de meeste bottle flips of ben je de 
snelste sprinter?  Ga de battle aan 
tijdens de Sport BSO party games! 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Zwerf door de prehistorie, kom 
dichtbij de Romeinen en duik in 
de middeleeuwen. Stap midden in 
de geschiedenis en ontdek hoe het 
vroeger was! Vandaag gaan we met 
een gedeelte van de kinderen naar 
themapark Archeon.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Wat is jouw favoriete smaak?! Mix 
je favoriete fruit en/of groente met 
yoghurt of kwark, even draaien en 
voilà je zelfgemaakte smoothie is 
klaar! Verder spelen we ook nog een 
hele toffe quiz vandaag. We komen 
de dag wel door!
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