
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
SPIEGELWEIDE

WEEK 1 
DE PADEN OP DE LANEN IN!

MAANDAG 6 JULI
Vandaag gaan we naar Oud 
Valkeveen. We starten deze vakantie 
in de Zwierezwaai, de Ooigevaar en in 
de onderwaterwereld. We gaan er ook 
lekker picknicken.

DINSDAG 7 JULI
Neem je skates of step vandaag maar 
mee want we gaan lekker een rondje 
racen door het boerenland. Denk je 
er ook aan om je beschermers mee te 
nemen? Tussen het skaten/steppen 
door gaan we ook gezellig ergens 
picknicken.

WOENSDAG 8 JULI
Vandaag maken we een wandeling 
over het Laagiespad. Ook nemen we 
het blotenvoetenpad mee.
Tijdens een wandeling maken we 
een pitstop om lekker met elkaar te 
lunchen.

DONDERDAG 9 JULI
Yes vandaag gaan we op pad naar 
het Belevenissenbos! Trek maar 
oude kleding aan en schoenen die 
héééél vies en nat mogen worden. 
Het is handig om ook een handdoek 
en natuurlijk schone kleding en 
schoenen mee te nemen want we 
maken er een zooitje van ;-)

VRIJDAG 10 JULI
Het is back to basic vandaag. We 
maken een kampvuur, bakken er 
broodjes boven, hangen in hang-
matten en knutselen met natuurlijke 
materialen.

WEEK 2  
SPORTZOMER

MAANDAG 13 JULI
We maken vandaag een zeepkist 
waarmee we een formule 1 race gaan 
houden. We maken teams, bedenken 
namen, racen om verschillende prijzen 
en vieren feest met zelf gemaakte 
champagne!

DINSDAG 14 JULI
Vandaag gaan we lekker uitwaaien 
op het strand. Daar gaan we spelen 
en spetteren en doen we strand 
spelletjes en tellen we wie er de 
meeste zandkorrels mee neemt naar 
huis. Denken jullie aan zwemkleding 
en een handdoek? 

WOENSDAG 15 JULI
Trek je sportiefste outfit aan want 
we hebben vandaag een hele toffe 
sportclinic!

DONDERDAG 16 JULI
Neem je fiets mee want we gaan 
vandaag de Giro d ’Italia fietsen. Dus 
check van tevoren of je fiets in orde 
is! Van fietsen word je moe en krijg 
je trek in Italiaans ijs. Toch?

VRIJDAG 17 JULI
Vandaag staat in het teken van 
atletiek: we gaan hardlopen, 
estafette rennen, verspringen en 
speerwerpen. Er kunnen medailles 
gewonnen worden voor moed, 
samenwerking, humor, snelheid en 
kracht!

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Vandaag gaan we naar het bos en 
bouwen we de vetste hutten. We 
gaan op zoek naar ons eigen eten en 
spelen vlag veroveren. 

DINSDAG 21 JULI
We gaan even lekker uitwaaien op 
het strand. Daar gaan we spelen 
en spetteren en doen we strand 
spelletjes en tellen we wie er de 
meeste zandkorrels mee neemt naar 
huis. Denken jullie aan  zwemkleding 
en een handdoek? 

WOENSDAG 22 JULI
Neem je fiets mee want we gaan 
vandaag de Giro d ’Italia fietsen. Dus 
check van tevoren of je fiets in orde is! 
Van fietsen word je moe en krijg je trek 
in Italiaans ijs. Toch 

DONDERDAG 23 JULI
Vandaag gaan we naar het Militair 
museum in Soest. Dat is echt 
ontzettend gaaf. Trek maar makkelijke 
kleding en schoenen aan.

VRIJDAG 24 JULI
We hebben een Tie dye-dag! We 
maken mooie T-shirts en kussen-
hoezen om de Spiegelweide Chill-hoek 
mooi te maken. En natuurlijk wordt 
er volop buiten gespeeld terwijl de 
verf zijn werk doet. Wat dacht je van 
waterspelletjes en een glibberige 
glijbaan?

WEEK 4 
MAANDAG 27 JULI
Vandaag gaan we op expeditie. 
Wij zijn onze eigen Spiegelweide 
Robinsons. Neem kleding mee die 
vies en nat mag worden en denk aan 
een handdoek. En zorg dat je fris en 
fruitig bent.

DINSDAG 28 JULI
We beginnen de dag met leuke 
Lama filmpjes. En dan doen we ze 
na. We gaan ons verkleden, dingen 
uitbeelden, improviseren en doen 
allemaal teamspellen.

WOENSDAG 29 JULI
Vandaag spelen we ‘ Ik hou van 
Holland’ . Wat weet jij van ons koude 
kikkerland?

DONDERDAG 30 JULI
Wie is de mol? Dat is de vraag van 
vandaag. Uitdagingen, spanning en 
stiekeme bondjes. Wie gooit toch 
alles telkens in de war?

VRIJDAG 31 JULI
Hoe snugger ben jij? Vandaag maken 
we onze eigen Studio Snugger. 
We bedenken interessante vragen 
voor elkaar. Wat is waar en wat is 
Kletskoek? 

WEEK 5  
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Vandaag wanen we ons in de sferen 
van 1001 nacht. We maken tenten, 
prachtige kaarshoudertjes, vertellen 
verhalen, eten zoete zaligheden, 
drinken muntthee en nog veel meer. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar Oud 
Valkeveen! We gaan in de Zwiere-
zwaai, de Ooigevaar en in de onder-
waterwereld. En we gaan er ook 
heerlijk picknicken om daarna weer 
snel verder te spelen.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
We houden een Zweeds midzomer-
feest. We maken bloemenkransen en 
een midzomerboom waar we om heen 
dansen. We eten haring, aardappelen 
met dille en aardbeien met room. En 
natuurlijk spelen we allerlei leuke 
spellen.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Vandaag vieren we Braziliaans 
carnaval. We gaan schminken en 
verkleden ons, maken hoofdtooien  
en vrolijk gekleurde slingers en 
dansen de limbo. En natuurlijk  
word er gevoetbald.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Dit jaar hebben we Koningsdag 
gemist. Zullen we dat dan vandaag 
maar inhalen? We houden een 
vrijmarkt, schminken ons oranje, 
rood-wit-blauw, zingen het volkslied 
en doen oud-Hollandse spelletjes.

WEEK 6 
DE WERELD ROND IN EEN WEEK 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Vandaag wanen we ons in Italië. 
Maken onze eigen spaghetti voor de 
lunch en lekkere ijsjes voor in de 
middag. We maken een begin met 
een Spiegelweide kookboek. Dus heb 
je een super lekker recept neem het 
dan mee. En we spelen vandaag ook 
Marco Polo.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
We gaan op reis naar de andere kant 
van de wereld! We gaan namelijk naar 
Nieuw-Zeeland en maken kennis met 
de Maori-cultuur. We leren over de 
haka, bedenken een eigen kracht-
symbool, maken stoere ketting-
hangers en spelen rugby.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Vandaag verkennen we het bos en 
spelen er ‘ levend kwartet’. Welk team 
heeft het snelst vier voorwerpen bij 
elkaar? Ook gaan we moodboards 
maken voor het nieuwe schooljaar. 
Wat wil jij, waar droom je van en wat 
zou je willen meemaken?

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Bijna de laatste dag van de vakantie. 
Dat gaan we vieren! Het is dus feest. 
Hoe we dat vieren?
Met zwemmen, spetteren en plannen 
maken voor het komende BSO-jaar. 
Wat willen we gaan doen en wat 
willen jullie? En ouders, schuiven 
jullie aan het einde van de dag aan 
voor een gezond drankje en hapjes?

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
De laatste vakantiedag. We maken 
vandaag onze eigen hangmat en 
hebben een lekkere chill dag. We 
zwemmen in ons eigen zwembad en 
maken heerlijke tropische vruchten-
drankjes. En natuurlijk wordt er 
gedanst.


