
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.!!

BSO 
RAVELIJN

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
Merels het is zomer! We gaan onze 
eigen slippers knutselen en doen een 
parasolletjes speurtocht.
De Mussen gaan erop uit om takken 
te zoeken waar we munten van 
zagen. En wat is je ideale vakantie 
gevoel? Dit gaan we tekenen met 
stoepkrijt. 
HCN we gaan op stap! We maken 
samen picknick broodjes klaar en 
gaan op wandeltocht door Naarden 
vesting. 

DINSDAG 7 JULI
Merels, Mussen HCN dit wordt een 
gezamenlijke sportdag die we houden 
op HCN. We gaan ver gooien, ver 
springen, eierlopen en meer. Eerst 
maken we zelf onze lunch voor de 
picknick die we daar ook houden.

WOENSDAG 8 JULI
Merels, Mussen, HCN vandaag gaan 
we aan de slag met schelpjes. We 
maken zeediertjes of een mooi potje. 
En we bereiden een zomerse lunch.

DONDERDAG 9 JULI
Merels met een zelfgemaakte 
knapzak en kaboutermuts gaan we 
op pad naar de speeltuin voor een 
picknick en natuurlijk om lekker te 
spelen.
Mussen we gaan erop uit! Lekker 
spelen bij de Kemphaam in Almere. 
We volgen het wandelpad via de 
paaltjes. En durf  jij in het doolhof? 
We gaan er picknicken met onze 
eigen gemaakte lunch. Maar we 
beginnen met de gezamenlijke 
estafette met heel Ravelijn. Mochten 
we niet naar Almere kunnen dan doen 
we een leuk ren-je-rot spel! 
HCN vandaag hebben jullie een 
rustige knutseldag. We gaan niet 
zo maar knutselen maar we  maken 
een robot van kosteloos materiaal. 
Dit mag je als team doen maar ook 
alleen!

VRIJDAG 10 JULI
Merels, Mussen, HCN heel Ravelijn 
vertrekt naar de speeltuin. Trek maar 
kleding aan die een beetje vies mag 
worden?

WEEK 2
MAANDAG 13 JULI
Merels het is vandaag een prinsessen 
en ridderdag voor heel Ravelijn. Dus 
we maken schilden en mooie hoeden 
en we houden een echt duel.
Mussen wij houden een prinsessen 
en ridderdag. Je maakt een mooie 
prinsessen hoed of een stoere helm. 
En verkleed houden we een echte 
speurtocht met een verassing. En we 
maken een heksensoep.
HCN het is prinsessen en ridderdag 
op Ravelijn en de HCN kinderen gaan 
de schat verstoppen en ridder duels 
begeleiden.

DINSDAG 14 JULI
Merels we maken vanmorgen 
nepijsjes. Maar echte ijsjes zijn 
lekkerder dus we maken een 
wandeling naar de Vesting waar we 
een echt ijsje gaan kopen en Thom 
gaat ons uitleggen hoe het kanon 
werkt.
Mussen Deze dag staat ik teken 
van de workshop ‘ maak je eigen 
gymtasje’. Tussendoor kun je lekker 
buiten spelen of meedoen met 
flessenvoetbal.
HCN in de ochtend gaan we zoutdeeg 
maken en na de lunch maken we hier 
wat moois van. Natuurlijk krijgt het 
ook een mooi kleurtje. 

WOENSDAG 15 JULI
Merels, Mussen, HCN wij gaan 
allemaal naar speeltuin de Eekhoorn. 
Natuurlijk houden we de coronaregels 
in acht. Mocht het toch niet kunnen 
dan hebben we heel gaaf plan B. Dan 
houden we een spannende speurtocht 
door de buurt.

DONDERDAG 16 JULI
Merels wij gaan vandaag een zomer-
estafette houden. Wie is het snelst. 
En we maken als verkoeling heerlijke 
gezonde smoothies.
Mussen we gaan zoutdeeg maken en 
daarna maken we er verschillende 
beestjes van. Helpen jullie met het 
snijden van groenten? We maken ook 
een heerlijke zomerse soep.
HCN Vandaag hebben we een sport-
dag. We gaan zaklopen, bowlen met 
flessen, water-ballonnen en- natte 
sponzen estafette. Natuurlijk hoort 
daar een lekkere gezonde lunch bij.

VRIJDAG 17 JULI
Merels, Mussen, HCN wij beginnen 
de dag eerst rustig met het maken 
van mooie sieraden. Na de lunch 
doen we met zijn allen een actief 
teamsport spel.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Merels we krijgen vandaag een 
dansles en ook maken we heerlijke 
appelflapjes.
Mussen vandaag maken we onze 
eigen knapzak. Die vullen we met 
lunch en dan gaan we picknicken in 
de buurt van Ravelijn. In de middag 
gaan we naar de gymzaal waar we 
dansles krijgen of een leuke sport. 
HCN jullie hebben een sportieve 
dag vandaag. Het blijft nog even 
een verrassing of het een dansles 
of sportles word in de gymzaal. We 
lunchen en er is ruimte om te spelen.
 
DINSDAG 21 JULI
Merels van cd’s gaan we vissen 
maken en buiten gaan we lekker 
blikgooien en frisbeeën en we 
verzinnen samen een leuk spel. 
Mussen we maken samen een lekker 
soepje voor bij de lunch. Ook maken 
we ijsjes van ijsstokjes.
HCN we gaan aan de slag met klei en 
kijken wie de mooiste kunstwerk van 
klei kan maken. 
Als het goed droog is gaan we het na 
de lunch mooi afwerken met verf.

WOENSDAG 22 JULI
Merels, Mussen, HCN we maken een 
mega schuimslang van een sok en een 
fles en we gaan darten met een spons. 
Dit doen we natuurlijk buiten en nat 
worden mag.

DONDERDAG 23 JULI
Merels in de ochtend gaan we elkaar 
overtrekken op een heeeeeel groot 
papier daarna mag jezelf inkleuren.  
Na de lunch lopen we naar de 
speeltuin om heerlijk te spelen.
Mussen wij maken vandaag zelf een 
blote voeten pad. En we spelen op 
locatie. 
HCN het plan is om op uitje te gaan 
naar de paardenkamp maar als dat  
niet lukt toveren we de BSO om in  
een indoor midgetgolfbaan.  

VRIJDAG 24 JULI
Merels, Mussen, HCN in de ochtend 
maken we knapzakjes met een 
zelfgemaakte lunch. We hadden o.a. 
kaasstengels in gedachten. Daarna 
houden we een picknick. In de 
middag gaan we lekker chillen met 
een filmpje en/of spelletjes.

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Merels we gaan een potje versieren 
en daarna planten wij er een pinda 
in. Binnen no time heb jij thuis je 
eigen pindaplant. Na de lunch gaan 
we buiten hutten bouwen.  
Mussen jullie gaan naar Heidezicht. 
Trek maar kleding aan die een beetje 
vies mag worden.
HCN trek vandaag je oudste kleding 
aan want we krijgen een graffiti 
workshop. Supercool! Wat wil jij 
maken?

DINSDAG 28 JULI
Merels er komt iemand om ons alles 
te vertellen over reptielen, spannend! 
En als vervolg op het bezoek gaan we 
’s middags aan de slag om ons eigen 
reptiel te maken. 
Mussen jullie bakken een eigen 
gemaakte pizza die we zelf opeten 
als lunch. Ook gaan we dierenmaskers 
maken. Inspiratie genoeg wat voor 
masker want er komt vandaag iemand 
langs die ons van alles gaat vertellen 
over reptielen.
HCN we hebben een spannende dag. 
Vandaag krijgen we bezoek van iemand 
die heel veel weet over reptielen. 
Daarna gaan we dan in dit thema door 
met een knutselwerkje of spel.
 
WOENSDAG 29 JULI
Merels, Mussen, HCN wij houden met 
elkaar een Mexicaanse dag. We maken 
zelfcactussen maken en als lunch 
maken en eten we heerlijke wraps. 

DONDERDAG 30 JULI
Merels het is vandaag ballendag!  
We gaan allerlei spellen doen met 
ballen. We halen letterlijk alles uit 
de kast. Uitrusten doen we pas later 
in de middag bij een film met een 
lekkere snack.
Mussen we krijgen een sleutelhanger 
workshop. Na de lunch doen we 
dweilhockey. Wie scoort de meeste 
doelpunten?
HCN in de ochtend bereiden we onze 
middagactiviteit voor. We zoeken 
benodigdheden en inspiratie voor het 
maken van sokpoppen. Na de lunch 
gaan we ze dan echt maken. 

VRIJDAG 31 JULI
Merels, Mussen, HCN in de 
ochtend gaan we tasjes en/of 
doosjes versieren om spullen in 
te verzamelen. Van alles wat we 
verzamelen maken we troep-soep. 

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Merels in de ochtend gaan we lekker 
uitrazen in de speeltuin. ’s Middags, 
na de lunch, komt iemand ons 
schminken. Je kunt vanmiddag alles 
worden.
Mussen het wordt vast een leuke 
warme dag. We gaan waterspelletjes 
doen op de velden bij HCN. Dit kan 
natuurlijk niet de hele dag. Dus we 
nemen tijd om wat lekkers te bakken. 
Wat dacht je van kaasstengels of 
worstenbroodjes?
HCN wij houden een Indoorspelletjes-
dag. We gaan alles in tweetallen 
tegen elkaar spelen. Sjoelen, ballon- 
nen tennis, vliegtuigjes vouwen, vier 
op een rij en boter kaas en eieren. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Merels we gaan grappige boerderij-
dieren maken. ’s Middags doen we 
een spel met ‘waterbommetjes’. Neem 
je een droog setje kleding mee?
Mussen we gaan een groeipop 
maken. Wat zal dit worden? 
Afwachten maar. Het is iets met een 
fles, aarde en knutselmateriaal.
HCN wij houden een voetbaltoernooi 
met alle kinderen van HCN en in de 
middag gaan we aan de slag met 
EHBO. We leren bij elkaar een verband 
aan te leggen en verzorgen.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Merels, Mussen, HCN wooooeeehhh..
we maken een sokkenmonster. In de 
middag zijn we lekker sportief in de 
speeltuin met flessenvoetbal.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Merels bij HCN gaan we met z’n 
allen leuke waterspelletjes doen. Ook 
maken we hele leuke vliegertjes. 
Mussen kom lekker op tijd. We gaan 
naar het maisdoolhof in Voorthuizen. 
Trek makkelijke kleren aan. We gaan 
daar ook lekker spelen. Als we er niet 
naar toe kunnen gaat de ene helft 
mozaïeken en de andere groep maakt 
een knikkerbaan van wc rolletjes.
HCN vandaag zetten wij alles klaar 
voor een gezellige waterspelletjes 
middag met de Mussen en Merel 
groep. Maar eerst gaan we ons buik 
vullen met zelf gemaakt lunch.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Merels, Mussen, HCN bakken 
heerlijke pizza’s en je mag je 
eigen sleutelhanger of eigen gitaar 
knutselen. Alles mag. Natuurlijk is er 
ook tijd om even buiten een team spel 
te doen of even heerlijk buiten zijn.

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Merels, Mussen en HCN we beleven 
deze dag met heel Ravelijn. We 
hebben allerlei leuke attributen om 
Oud Hollandse spellen mee te spelen. 
We gaan deze spelen op het gras bij 
HCN. Als het mooi weer is gaan we 
daar ook picknicken. We kunnen er 
ook lekker spelen en tenten bouwen 
met de aanwezige stokken. En als 
we nog tijd over hebben mag je een 
windmolentje maken.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Merels we maken vandaag ons eigen 
zwembadje en doen een eendjes 
speurtocht. Kun jij ze allemaal vinden?
Mussen wij gaan van wol een 
pompon beestje maken. Maar je mag 
ook een armbandje van paracort 
maken? En we doen ook nog 
stopdans. Lekker even bewegen.
HCN we gaan, als het kan, op pad 
naar het Hans en Grietje pad. Als 
dat niet kan doen we boodschappen 
zodat we heerlijke ijsjes kunnen 
maken in de ochtend. Tijdens het 
wachten gaan we geblinddoekt 
parcours lopen.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Merels, Mussen en HCN we spelen 
vandaag boter kaas en eieren maar 
dan wel het door onszelf gemaakte 
spel. En we maken vandaag ook zelf 
ijsjes! Ze moeten natuurlijk nog wel 
bevriezen. Die tijd gebruiken we om 
lekker te spelen. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Merels je mag vandaag een leuke 
zonnebloem maken. En als afsluiting 
van de vakantie staat er voor heel 
Ravelijn een springkussen! 
Mussen Traditie getrouw komt er een 
springkussen op het plein staan. De 
vakantie is tenslotte bijna voorbij. 
We kijken vandaag ook een film met 
wat lekkers erbij. 
HCN het wordt een ochtend waarin 
we heel veel leren tijdens de Grote 
Ravelijn Quiz. Wat weet jij nog van 
al onze quizzen? Als afsluiter van 
de vakantie gaan naar het plein 
van de mussen want daar staat, 
ter afsluiting van de vakantie, het 
traditionele springkussen!

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Merels, Mussen en HCN welkom op 
jullie laatste dag van de vakantie.  
We beginnen met een wol workshop 
waarin we vlinders gaan maken. 
Hoeveel fantasie heb jij? Voor bij  
de lunch gaan we zelf smoothies 
maken en daarna heerlijke wandelen. 
We sluiten de dag af met een lekker 
koel ijsje.


