
WEEK 4 
MAANDAG 27 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
spelen buiten het spel ‘kleurenjacht’. 
Dit is een spannend spel waarbij je 
dingen moet zoeken in de kleur die 
op je kaart staat. Bij slecht weer 
doen we het binnen in de grote hal. 
Ook houden we een knuffel estafette.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer gaan dieren zoeken in het ijs. 
Ook gaan we dieren/ dino’s tekenen 
met schaduw en spelen we slagman 
op het veld.
Buitengewoon Jammie! Vandaag 
gaan we bakken en maken we de 
meest heerlijke taarten. En in de  
middag gaan we ze versieren.

DINSDAG 28 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
gaan een zandkasteel maken. Deze 
versieren we met schelpen en ander 
materiaal. Bij slecht weer maken 
we binnen een kasteel met klei of 
zandklei. In de middag gaan we 
kunstwerken maken met fruit.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer spelen een superhelden triade 
spel. Ook maken we een artistieke bal 
of klei en huisjes van ijsstokjes.
Buitengewoon wat we gaan doen 
vandaag is nog een verrassing maar 
dat het leuk is.. dat staat vast. 

WOENSDAG 29 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s gaan 
verven met waterballonnen. Hoe? 
Dat gaan we uitvinden, verder kun je 
enkelbandjes gaan maken en houden 
we buiten een kunstgalerie met 
stoepkrijt.

De Starkids, Starbase en de 
Moonkids mogen verkleed komen 
als hun favoriete sprookje. We doen 
een sprookjes ren-je-rot en schrijven 
ons eigen sprookjesverhaal. Ook 
maken we bellenblaas en gaan we 
fantasiefiguren naaldvilten.
Buitengewoon waar haal je het 
lekkerste ijs? Dat bekijken we tijdens 
de ijssalon tocht.

DONDERDAG 30 JULI
Heli’s en de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote Beer vandaag 
maken we een doosje voor je opa en/
of oma met lieve kaartjes, tekeningen 
en briefjes. En we maken wat lekkers.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en de oudste kinderen van de 
Grote beer doen een kleuren Hunt 
in het park en maken een bakje 
van tijdschriften. Je kunt ook een 
Diamondbacks painting maken.
Buitengewoon houdt een 
watergevecht 2.0. Met water 
ballonnen maar ook waterpistolen 
al dan niet gevuld met verf dus trek 
oude (zwem) kleding aan. 

VRIJDAG 31 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s houden 
vandaag een Pippi Dag. We maken 
een echte Pippi lunch en doen buiten 
een gave Cluedo.
Starkids, Starbase en de Moonkids 
jullie maken een geometrisch 
schilderij. En we maken en doen 
een beweegparcours buiten. Als je 
zin hebt kun je ook spiroglyphics 
kleuren..
Buitengewoon camera aan en ACTIE! 
Vandaag gaan we onze eigen clip 
maken en nemen we een kijkje bij 
andere BSO’s. Je kunt de hele dag 
spelen voor journalist, cameraman/
vrouw of superster.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
maken zelf gekleurde klei. Je kunt 
er ook nog leuke dingen in stoppen. 
Hoe zal het er uit zien en voelen? 
We houden een watergevecht met 
waterballonnen op het grote plein, 
we gaan spons wringen en maken 
onze eigen waterballon jojo! Neem 
je zwemkleding en handdoek mee!
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer hebben een optut dag. We gaan 
shirtjes pimpen, elkaar optutten en 
gaan lekker knutselen. We beginnen 
de week lekker rustig en chill! 
Buitengewoon heb jij nog toffe 
spellen thuis liggen? Voor binnen 
of voor buiten.. neem ze mee. Raad 
maar wat we gaan doen vandaag.
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
gaan de ramen op de BSO versieren. 
Maak mooie bloemen, vlinders, 
lieveheersbeestjes, vogels, bijtjes en 
plak, schilder en pimp de ramen. 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer leren vandaag wat een Catwalk 
is. En even voor de heren…. Wees 
niet bang. Dit kunnen jullie ook! 
We creëren een echte Catwalk met 
een fotoshoot en maken de coolste 
armbanden voor jongens en meisjes. 
Buitengewoon als wij niet naar het 
zwembad kunnen, halen we het zwem-
bad hierheen! Lekker veel badderpret 
dus neem je zwemkleding mee! 

 WOENSDAG 5 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s gaan op de 
sportieve toer. We gaan tennissen 

met waterballonnen. In de middag 
maken we kunstwerkjes voor het 
verzorgingstehuis (een theekopje van 
een eierdoos).
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
gaan vandaag terug naar de jaren 70! 
Zoek je thuis alvast kleding? Wij zijn 
benieuwd hoe je eruitziet.
Buitengewoon vandaag gaan we 
verschillende uitdagingen doen! Van 
voeding tot sport, durf jij het aan? 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
spelen flessenvoetbal. Dat is een 
heel leuk spel met flessen gevuld met 
water. Bij minder mooi weer gaan we 
in kleinere groepjes in de hal bowlen.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer maken vandaag hun fantasie 
levend. Een cool shirtje, een gekke pop 
of misschien je droomauto? Dit gaan we 
vandaag met echte klei waar maken!
Buitengewoon zet je pokerface op en 
bepaal of je je muntje op rood of op 
zwart zet? Wat gaan wij doen?

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s maken een 
gekleurde zandtekening en een echte 
tentoonstelling voor de papa’s en 
mama’s. En daar horen borrelhapjes 
bij. Ook die maken we zelf.
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids zijn de week rustig 
begonnen en we eindigen hetzelfde. 
Jij mag zelf kiezen hoe je dag eruit 
gaat zien. Zin in hele dag voetbal, 
een dag dansen of lekker chillen op 
de bank met je eigen IPad? Vandaag 
mag het! Neem dus iets leuks vanuit 
huis mee waar jij mee wilt spelen. 
Buitengewoon neem je fiets mee en 
trek je buitensportkleding aan want 
vandaag gaan we weer los op het 
Franse kamp!  

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
houden een dierengym estafette. Dit 
kan zowel binnen als buiten. In de 
middag kun je van je hand een dier 
tekenen. Hoe? Wij gaan het je laten 
zien.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer maken een eigen tropische 
eiland. Houd je meer van lezen dan 
mag je je eigen stripverhaal maken. 
Voor de sporters is er vandaag een 
circuit van zomersporten. En we 
sluiten de dag af met een zomerse 
stopdans. 
Buitengewoon trek je oude kleren 
aan en ga los met verf. Met en 
zonder muziek maken we toffe 
kunstwerken. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote 
Beer maken vandaag de mooiste 
creaties met waterpistolen gevuld 
met waterverf. Bij slecht weer spelen 
we verstoppertje in de grote hal en 
maken een kunstwerk met waterverf.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer gaan vandaag diep de zee in 
en knutselen een onderwaterwereld. 
En bij de zomer horen natuurlijk 
ijsjes en die gaan we zelf maken 
van yoghurt en vers fruit. ‘s Middags 
houden we een waterestafette. Ook 
maken we een hele coole zomer foto 
die we opsturen naar jou papa of 
mama opa of oma.
Buitengewoon vandaag gaan we 
lekker borrelen maar natuurlijk wel 
met een dansje.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s gaan op 
de sportieve toer: tennissen met 
waterballonnen. Met slecht weer 
doen we het binnen met gewone 
ballonnen. In de middag gaan 
we kunstwerkjes maken voor het 
verzorgingstehuis (een theekopje van 
een eierdoos).
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids hebben een toffe dag 
vandaag. We spelen zon, zee en strand 
memory, er is een mega springkussen, 
we drinken een heerlijke cocktail en 
we maken een zomerse sleutelhanger.
Buitengewoon gaat sieraden maken 
van papier? Het kan, vandaag leer je 
hoe.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
maken vandaag zelf ijs en het leuke 
is je mag het ook zelf opeten. We 
vertellen ook een heel leuk verhaal 
vandaag.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer morgen vandaag een windgong 
maken die je in de tuin kunt hangen. 
Sta je liever in de keuken dan mag je 
courgette chips maken. Buiten spelen 
we het Mastermind ren spel en we 
sluiten de dag af met een vlinder die 
een ballon vasthoudt.
Buitengewoon ooit gehoord van 
LARP? Vandaag begeven we ons in 
een spannend avontuur en lijkt het 
net of we in een film zitten.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s zijn vandaag 
tovenaars en maken zelf toverstafjes 
en toverballen met eigen gemaakte 
bellenblaas. We maken en eten ook 
toverpannenkoeken.
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids maken een zandsculptuur 

NB: Bij het samenstellen van het vakantieprogramma hebben wij rekening gehouden met de op dit moment geldende regels van het RIVM t.a.v. van de coronamaatregelen. Mochten deze maatregelen veranderen, 
dan kan dat leiden tot het aanpassen van de geplande activiteit. Houd voor de meest actuele informatie over het vakantie aanbod op de BSO daarom ook het Ouderportaal in de gaten. 
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.

en gaan leren om elkaars schaduw 
te bekijken. Buiten maken we een 
parcours met een bal, lukt het jou om 
de bal binnen de lijntjes te houden?
Buitengewoon Hoe goed ken jij 
Bussum en hoe goed kan jij anderen 
om de tuin leiden? Vandaag maken 
we in kleine groepjes speurtochten 
voor elkaar die we natuurlijk gaan 
uitvoeren. 

op reis over het plein. Welke dieren 
wonen er in welk land?
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer toveren zich vanmorgen om tot 
echte professors. We doen proefjes 
en experimenten. ‘s Middags tekenen 
we elkaar liggend op een groot 
vel. Daarna mag je ‘jezelf’ kleuren, 
beplakken met knipsels of schilderen.
Buitengewoon trekken jullie 
makkelijke kleding en schoenen 
aan want vandaag gaan we toffe 
spelletjes in het bos doen. We gaan 
met de benenwagen.

WOENSDAG 15 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s bezoeken 
vandaag ‘ Frankrijk’. We gaan 
picknicken met stokbrood en brie. We 
maken de Franse vlag, kijken welke 
Franse woorden we kennen en we 
bouwen met Kapla de Eiffeltoren. 
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids maken een robot van 
resthout. Heb je eigen spulletjes 
die je kan gebruiken dan mag je die 
meenemen. Je mag ook een eigen 
naambord timmeren en bekleden 
met wol. En wil je even rennen? Dan 
kun je meedoen met de ‘ hout en 
techniek’ ren je rot.
Bij Buitengewoon spelen we 
999 games. 9 spellen 1 winnaar. 
Gegarandeerd een succes!

DONDERDAG 16 JULI
Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote 
Beer knutselen vandaag hun eigen 
vakantievoertuig. Ga je met het vlieg-
tuig, de auto, de fiets of de trein? 
Neem ook je eigen fiets mee. We 
maken een verkeersplein. Tip: neem  
je regenkleding mee als het regent?
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en de oudste kinderen van de 

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
De Heli’s, de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote Beer maken 
vandaag hun eigen zoutkristallen. 
En we doen buitenspelletjes waarbij 
we nat kunnen worden, dus neem je 
zwemkleding en handdoek mee! 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer komen vandaag in witte kleding 
die vies mag worden. We gaan 
gekleurd bakken, gekleurde knutsels 
maken en houden een kleuren 
gevecht buiten. 
Buitengewoon heeft deze week de 
‘BUITENGEWOON festival week’. We 
gaan dansen op muziek, touwtrekken, 
blikgooien en lekkere cocktails 
maken. Er is een waarzegger en je 
kunt karaoke zingen. En elke dag is er 
ook een special guest. Spannend!

DINSDAG 7 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
maken vandaag plannen voor de 
vakantie: Wie gaat waarheen, wat ga 
je doen en met wie? We maken een 
mooie collage van alle plannen en 
iedereen krijgt een kopie mee naar 
huis. Verder spelen we buiten zomer 
Cluedo.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en de oudste kinderen van de 
Grote beer gaan of schatzoeken of 
fossielen maken. 
Buitengewoon gaat door met ‘de 
BUITENGEWOON festival week’. We 
gaan dansen op muziek, touwtrekken, 
blikgooien en lekkere cocktails 
maken. Er is een waarzegger en je 
kunt karaoke zingen. En elke dag is 
er ook een special guest. 

WOENSDAG 8 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s gaan de 
natuur in. We verzamelen spullen 
waarmee we zelf een blote-voeten-
pad of Mandela kunnen maken. 
Takken, gras, blaadjes en op de grond 
gevallen bloemen maar misschien ook 
wel papier of plastic. En we spelen 
levend natuurmemorie.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
gaan op zoek naar beestjes in de 
natuur. We bouwen hutten bouwen 
en gaan tuinieren. 
Bij Buitengewoon is er nog steeds 
‘de BUITENGEWOON festival week’. We 
gaan dansen op muziek, touwtrekken, 
blikgooien en lekkere cocktails 
maken. Er is een waarzegger en 
je kunt karaoke zingen. En wie is 
vandaag de special guest?

DONDERDAG 9 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote 
Beer maken een vakantiekaart 
voor de opa’s en oma’s van het 
bejaardentehuis. We maken samen 
iets lekkers voor de lunch en spelen 
in de  middag een buitenspel. 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer doen verschillende proefjes en 
experimenten! Wat gebeurt er als je 
een bruistablet laat vallen in water 
met olie en kleurstof? 
Bij Buitengewoon is het  ‘de 
BUITENGEWOON festival week’. We 
dansen op muziek, touwtrekken, 
gaan blikgooien en lekkere cocktails 
maken. Er is een waarzegger en je 
kunt karaoke zingen. En wie zou 
vandaag de special guest zijn?

VRIJDAG 10 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s maken in 
de ochtend ijsjes die we aan het 
einde van de dag kunnen opeten.  

Buiten maken we een kunstwerk op 
de tegels.
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids hebben een dag vol 
waterpret! Neem je handdoek en 
zwemkleding mee (en je waterpistool 
als je die hebt).
Bij Buitengewoon is het ‘de 
BUITENGEWOON festival week’. We 
gaan dansen op muziek, touwtrekken, 
blikgooien en lekkere cocktails 
maken. Er is een waarzegger en 
je kunt karaoke zingen. En wie is 
vandaag de special guest?

WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote 
Beer maken een dagboek en een 
reispaspoort. Ook bakken we vandaag 
een grote stapel pannenkoeken. kun 
jij je eigen pannenkoek bakken?
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer maken vandaag met 8 kinderen 
een pennenbakje. Voor de andere 
kinderen staat in het atelier de 
strijkkralen bak klaar. Daar kun je je 
eigen puzzel maken van strijkkralen. 
En buiten kun je vandaag meedoen 
aan een echte skelterrace.
Buitengewoon trek je buitensport-
kleding en schoenen aan en neem je 
fiets mee. Vandaag houden we een 
sportieve dag op de Franse Kampweg.

DINSDAG 14 JULI
We nemen de Heli’s, de Jumbo’s en 
de jongste kinderen van de Grote 
Beer mee in een reis om de wereld. 
We maken van Kapla en andere 
materialen bekende gebouwen na en 
met strijkkralen maken we vlaggen 
van verschillende landen. En we gaan 

Grote beer maken een T-shirt tie 
dye. In de middag houden we een 
modeshow om onze creaties te laten 
zien. Ook bouwen we zandkastelen 
in de zandbak en maken we lekkere 
sandwiches voor tijdens de lunch.
Buitengewoon vanmorgen gaan we  
aan de slag met klei. Je mag maken 
wat je wil. Na de lunch gaan we onze 
kleiwerken beschilderen.

VRIJDAG 17 JULI
Heli’s en Jumbo’s, ‘t Mouwtje is 
vandaag ‘Schateiand’. Je mag verkleed 
komen, we lezen over Woeste Willem, 
we gaan een papegaai kleuren of een 
vlot bouwen met ijslollystokjes. Maar 
je mag ook een Piratenmuts maken. 
En bij goed weer gaan we buiten schat 
zoeken.
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
maken in de ochtend zelf ijs. En ter-
wijl het in de vriezer staat kun je in 
het atelier een schilderij maken met 
zand en echte golven.  Buiten gaan we 
mega bellenblazen.
Buitengewoon het is tijd voor een nat 
pak. We houden een vet watergevecht! 
Zorg dus dat je je zwemkleding mee-
neemt en vooral ook droge kleding en 
mocht je thuis nog waterpistolen heb-
ben liggen neem die dan vooral mee.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s en de 
jongste kinderen van de Grote Beer 
spelen het ‘Ik ga op vakantie en ik 
neem mee’ spel. Wat gaat er allemaal 
mee en kun je het onthouden? In 
de middag maken we vliegers die 
we buiten op het grote plein gaan 
uitproberen. 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 

beer maken vandaag kunst met 
handen en voeten. We dopen ze in 
de verf en maken een kunstwerk. 
Verder kan je rennen, vliegen en 
hollen tijdens het Ren Je Rot Spel. 
In de keuken maken we een frisse en 
gezonde smoothie.
Buitengewoon vandaag gaan we 
creatief doen met HOUT! Lekker 
hakken zagen en timmeren.  
Trek maar oude kleding aan. 

DINSDAG 21 JULI
De Heli’s, de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote Beer spelen 
het spel ‘raad het instrument’. We 
horen, maken en dansen op muziek 
uit verschillende landen. 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer timmeren een eigen vliegtuig 
of je mag een mooie vlieger maken. 
Voor de lunch mag je zelf een lekkere 
pizza samenstellen.
Buitengewoon get ready voor 
JACHTSEIZOEN! Weet jij de andere 
groep/de dader te vinden?

WOENSDAG 22 JULI
De Heli’s en de Jumbo’s maken 
een collage van hun eigen vakantie-
bestemming. We knippen plaatjes uit 
reismagazines en maken er iets moois 
van. In de middag kun je ook van je 
knipsels een kijkdoos maken.
De Starkids, Starbase en de 
Moonkids houden een creatieve dag. 
Er wordt een parcours gemaakt waarin 
je goed aan bewegen toekomt, dus 
neem je gymschoenen mee! Voor 
degene die het liever wat rustiger aan 
doet zijn er tassen die je kan pimpen 
met textielstiften, kralen en glitters.
Buitengewoon Vandaag doen we een 
super toffe speurtocht, aan de hand 
van foto’s.
DONDERDAG 23 JULI

BSO
‘T MOUWTJE

De Heli’s, de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote Beer 
knutselen hun favoriete eten uit 
verschillende landen. En we gaan 
pizza’s maken voor de lunch. Verder 
spelen we het voedselspel en spelen 
we buiten verstoppertje of tikkertje. 
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de oudste kinderen van de Grote 
beer ontwerpen een eigen kunstwerk. 
Dit mag je later ingelijst mee naar 
huis nemen. Verder stellen we buiten 
een natuurpalet samen en misschien 
staat het parcours van woensdag er 
nog zodat je dat ook vandaag kan 
afleggen.
Buitengewoon wat zijn onze 
fietsregels? Wat moet je doen als er 
1 of 2 vingers in de lucht worden 
gestoken. Vandaag oefenen we dat op 
de fiets. 

VRIJDAG 24 JULI
Heli’s en de Jumbo’s gaan jullie mee 
naar de jungle? We gaan naar het bos 
en zoeken stenen.Daarna gaan we de 
stenen versieren, schilderen. Neem je 
je laarzen mee! Bij slecht weer gaan 
we schilderen, en houden we een 
speurtocht door het Mouwtje!
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
maken van knutselmateriaal een 
vliegende vorm. Misschien een 
fantasievogel of een echte vliegende 
schotel! In de middag spelen we 
stopdans in de kleine gymzaal met 
als afsluiting een gezonde snack aan 
een stokje in de kring.
Buitengewoon wie bouwt vandaag de 
mooiste, grootste of meest praktische 
hut. Natuurlijk worden de hutten 
beoordeeld.

!!

ELKE DAG MEENEMEN zwemkleding 
een handdoek en een bidon.
BIJ SLECHT WEER doen we de 
activiteiten (aangepast) binnen.
BIJ REGEN geef aub regenkleding  
en laarzen mee. 


