
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 
’T SPIEGELTJE EN 
SPIEGELBEELD

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
Het is vandaag de eerste dag van 
de zomervakantie en we beginnen 
met het maken van fruitijsjes. Als 
lunch hebben we een verrassing en 
‘s middags gaan we een schatkistje 
maken waar je je mooiste en meest 
bijzondere vakantieschatten in kunt 
te bewaren. En hoe zou het met onze 
ijsjes zijn? Laten we proeven. 

DINSDAG 7 JULI
De kinderen die er vandaag voor het 
eerst zijn maken ook een schatkistje 
en de anderen gaan brood bakken 
voor bij de lunch. We spelen een 
‘jachtbalspel’ op het grote plein.
In de middag gaan we een ‘tunnel 
graaf wedstrijd’ houden in de 
zandbak en we maken een ijsjes 
schilderij. 

WOENSDAG 8 JULI
Vandaag hebben we een verrassing 
in petto voor de ouders, spannend 
hè. Ouders, let op een bericht in 
het ouderportaal s middags. Verder 
volgen we het programma van de 
Emmaschool.

DONDERDAG 9 JULI
Dit is een speldag. We starten met 
een levend ganzenbord spel op het 
zijplein en ‘s middags gaan we met 
zijn allen leren boogschieten. 

VRIJDAG 10 JULI
Je bent een held maar welke? Er zijn 
er zo veel. Wie zou jij graag willen 
zijn en waarom?
‘s Middags maken we een helden 
diploma. Verder volgen we het 
programma van de Emmaschool.

WEEK 2
MAANDAG 13 JULI
Vandaag staat er een uitstapje op het 
programma. We gaan naar Zeewolde. 
We lopen daar het bloten voeten 
pad en nemen spullen mee voor een 
heerlijke picknick. We komen vast 
ergens een speeltuin tegen. Zorgen 
jullie voor kleding die lekker zit en 
een beetje vies mag worden? 

DINSDAG 14 JULI
Wij houden een ‘Zeskamp dag’. We 
gaan de hele dag, verspreid in 3 
teams, spelletjes doen.
Een tipje van de sluier. Denk aan 
spijkerpoepen en touwtrekken. 
Zorg dat je uitgerust bent en doe 
sportieve kleding aan.

WOENSDAG 15 JULI
Het is apenkooi ochtend op de 
Emmaschool. Klimmen, springen, 
rennen. Dat is toch het leukst om 
te doen in de gymzaal! Na de lunch 
volgen we het programma van de 
Emma BSO.

DONDERDAG 16 JULI
Een waterdag mag niet ontbreken 
dus we hopen op mooi en zonnig 
weer. Neem je kleding mee die 
nat mag worden? We gaan onder 
andere een kaars uitspuiten met een 
waterpistool. Zou dat lukken? We 
maken een heerlijke Franse lunch 
en eten gezellig buiten onder de 
parasols.

VRIJDAG 17 JULI
We gaan op ‘water dieren speurtocht’ 
bij Natuurmonumenten in ‘s Graveland. 
Doe schoenen en kleding aan die nat 
mogen worden. Er is ondiep water 
waar je nat van kunt worden. Eten 
doen we daar en als er tijd over is 
gaan we hutten bouwen.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Wij hebben een sportieve spelletjes 
dag vandaag. In de ochtend spelen 
we handdoekbal. Daarvoor is 
teamwork erg belangrijk. Na de lunch 
spelen we het spel twister buiten. 
Trek maar makkelijke kleding aan. 

DINSDAG 21 JULI
Vandaag gaan we onze voetbal skills 
laten zien tijdens een toffe pot 
flessenvoetbal. Wie raakt de fles van 
een ander? In de middag gaan we 
naar de Soestduinen. Trek je kleding 
aan die vies mag worden?  

WOENSDAG 22 JULI
We maken een mooie stoepkrijtteke-
ning waarbij je zelf in de tekening 
hoort. Teken jezelf als vlinder of een 
ander leuk dier. We bakken lekkere 
kaasstengels en appelhapjes en die 
kunnen we aan het eind van de middag 
opeten. 

DONDERDAG 23 JULI
Vandaag zijn we lekker creatief. 
We beginnen in de ochtend met 
het maken van een regenboog en 
na de lunch maken we onze eigen 
knikkerbaan. Kijk alvast maar eens op 
YouTube hoe je dat doet. 

VRIJDAG 24 JULI
Vandaag beginnen de we de dag met 
dotpainting, ik hoor jullie al denken 
‘wat is dat?” maar dit wordt heel erg 
leuk. In de middag bevrijden wij de 
bevroren dieren op de Emmaschool 
maar hoe doe je dat en wat is de 
snelste manier?

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Vandaag maken we onze eigen 
bellenblaas, maak je er een die grote 
of juist kleine bellen kan blazen? 
In de middag gaan we lekker buiten 
verven met ijsblokjes.

DINSDAG 28 JULI
Wie is er het snelste en wie is er niet 
bang voor water?  We spelen een 
waterballon estafette. In de middag 
spelen we ballon tennis! Kleding die 
een beetje nat mag worden is wel 
handig. 

WOENSDAG 29 JULI
Vandaag voegen we weer samen 
met de Emma school en spelen we 
verschillende soorten tikkertje. Als je 
zelf een leuk tikspel weet dan horen 
we dat graag. Na de lunch gaan we 
verven met scheerschuim. Heerlijk 
kliederen. 

DONDERDAG 30 JULI
We maken een memoryspel van ijsjes. 
Lukt het jou om 2 dezelfde ijsjes te 
knutselen? In de middag gaan we 
spelen in de Erfgooiersspeeltuin. Zorg 
je ervoor dat je kleren aan doet die 
vies mogen worden?

VRIJDAG 31 JULI
Vandaag staat er een waterestafette 
op het programma. Welk groepje is 
als eerste klaar? En welk groepje is 
het natst? In de middag zijn wij op 
BSO Emma en blijven we even uit 
de zon. We maken een sambabal en 
maken samen muziek. 

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
We trappen deze week sportief af! In 
de ochtend gaan we naar speelbos ‘ t 
Laer in laren. We picknicken daar en 
als we terug zijn op de BSO maken 
wij onze eigen speurtocht. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Wij rekenen op mooi weer vandaag 
want het is tijd om buiten 
tikspelletjes te doen. Na de lunch 
kleien wij iets wat in de zomer niet 
mag ontbreken. 

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Wij maken een mooie panfluit van 
rietjes. In de middag voegen we 
samen op BSO Emma waar we in de 
gymzaal onze circus kunsten kunnen 
laten zien. 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Trek kleding aan die vies mag worden 
want vandaag zijn wij in Heidezicht.  
s ’Middags maken we mooie vlinders 
van wc rollen. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Breng de echte toneelspeel(st)er in 
je naar boven. Wij spelen vandaag 
een verhaal na. Wij zijn zo benieuwd 
naar het eindresultaat. In de middag 
voegen we samen met BSO Emma 
en dan gaan we nog even naar de 
speeltuin naast BSO Emma. 

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Wij maken een overheerlijke salade 
voor bij de lunch. Wat een goed 
begin van de week! Verder genieten 
we van het mooie weer en maken we 
een zandkasteel in de zandbak. Lukt 
het ons om een heel dorp te bouwen? 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Neem kleding mee die vies mag 
worden en vergeet je laarzen niet. We 
bewandelen vandaag het laarsjespad. 
Terug op de BSO knutselen wij ons 
eigen strand. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Vandaag zullen we samenvoegen op 
BSO Emma. In de ochtend dansen 
wij de stop dans en in de middag 
versieren we onze eigen maskers bij 
de Emma school. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Wie kan de hoogste torens bouwen 
met bekers of Kapla? Ga jij de 
uitdaging aan? Verder spelen we 
levend Stratego aan de overkant bij 
Spiegelbeeld. En we knutselen een 
mooie vlinder. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Wij gaan op zoek in de natuur naar 
mooie schatten. Wie vindt de mooiste 
bloem? Na de lunch voegen we samen 
met BSO Emma. Daar bakken we 
samen lekker appelflappen die je mee 
naar huis mag nemen. En ineens is de 
vakantie dan al weer voorbij. 


