
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 DE 
TOVERHOED

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
We doen vandaag een ‘Letter warming 
up’, gaan daarna over het ‘Handen en 
Voeten Pad’ en daarna gaan we op 
tuin-Safari! Zouden we neushoorns 
tegenkomen? 

DINSDAG 7 JULI
We spelen poortjesbal met elkaar en 
we gaan zelf pizza’s maken. We gaan 
ook schaduwen trekken op papier. 
Kun jij daarna nog raden van welk 
voorwerp de schaduw was?

WOENSDAG 8 JULI
We spelen bingo en kunnen echte 
prijzen winnen. Verder maken we 
een grote wereldkaart en bakken we 
lekkere koekjes. Wat zal het lekker 
gaan ruiken op de groep.

DONDERDAG 9 JULI
We gaan buiten hutten bouwen. Ze 
moeten wel groot genoeg zijn om 
er ook in te kunnen picknicken. En 
misschien kunnen we er ook het ‘Vier 
op een rij -maar dan anders- spel‘ in 
spelen. Zou dat passen?

VRIJDAG 10 JULI
Op de groep spelen we ‘Zomercluedo’. 
Dat is echt een leuk spel om samen 
te doen. Een aantal kinderen gaat 
naar Heidezicht en we maken 
grappige boterhamgezichtjes.

WEEK 2
MAANDAG 13 JULI
We spelen het spelletje ‘Gooi en 
beweeg’. Ken je dat? En het is tijd 
voor een challenge: we gaan bruggen 
bouwen. Bovendien vertellen we een 
spannend verhaal: ‘Het piratenschat 
avontuur’. Een verhaal waarbij je niet 
alleen maar hoeft te luisteren...

DINSDAG 14 JULI
Bouw vandaag je eigen parcours 
met… alles wat we hebben liggen. 
Natuurlijk leggen we het parcours 
ook af wanneer het klaar is. Als 
beloning eten we zelfgemaakte soep 
met ballen en we spelen nog een 
heel ‘ingewikkeld’ spel. 

WOENSDAG 15 JULI
We spelen het waterspelletje ‘Wie 
gooit er 6‘ en worden lekker nat. We 
maken met verf en vliegenmeppers een 
mooi kunstwerk en eten een ‘Croque 
monsieur‘. Rara, wat is dat?

DONDERDAG 16 JULI
Hopelijk waait het een beetje 
vandaag want dan wordt onze 
activiteit een succes. We gaan met 
oud papier spelen in de wind. Tussen 
de middag bedenken we samen een 
gezonde lunch en we gaan met de 
verkleedkleren naar buiten.

VRIJDAG 17 JULI
Je krijgt vandaag een aanvulling 
voor je kledingkast namelijk een 
zelfgemaakt Tie-dye shirt! We 
spelen sponstikkertje en maken 
aardbeientiramisu. Geschikt voor de 
kinderen én voor de leidsters!

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Vandaag hebben we een water- 
spektakel dag! We spelen ‘Bubble 
snake’, ‘Spons tikkertje’ en doen 
interessante proefjes met water. 

DINSDAG 21 JULI
Heb je weleens gehoord van de 
‘Stoepkrijt challenge‘? Nee? Dan 
verklappen we nog niets. Van een 
tosti heb je vast al wel gehoord. Die 
gaan we vandaag maken en natuurlijk 
opeten. We maken ook een fotolijstje 
van ijsstokjes. Daar kun je thuis je 
mooiste foto in doen. 

WOENSDAG 22 JULI
Schilderen doe je met je handen, 
toch? Of misschien toch niet? En een 
pizza is met tomaat en kaas, toch? Of 
misschien ook al niet? Vandaag doen 
we alles net een beetje anders op de 
Toverhoed. Dus je hebt vast genoeg om 
over te schrijven op de ansichtkaart die 
je voor opa en oma mag maken. 

DONDERDAG 23 JULI
Vandaag is een muzikale dag en gaan 
we spelen met geluid, we spelen ‘Raad 
het voorwerp’ en dansen ons in het 
zweet tijdens de Toverhoed Minidisco.

VRIJDAG 24 JULI
Wie is er wel eens op vakantie 
geweest met het vliegtuig? Hopelijk 
weet je nog hoe die er uit zag, want 
we gaan een vliegtuig namaken. We 
spelen ook met zand en water en 
doen een waterballon estafette en 
bouwen zandkastelen, net als op het 
strand.

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Vandaag maken we er een sportieve 
dag van: we gaan tennissen en 
bowlen, maar dan net even anders. 
Hoe precies? Dat is een verrassing! 
Ook gaan we zelf medailles maken om 
aan elkaar uit te reiken tijdens een 
echte prijsuitreiking. 

DINSDAG 28 JULI
Vandaag draait alles om ‘zicht’. 
We kijken goed om ons heen en 
gaan bijvoorbeeld onze omgeving 
natekenen alsof het een foto is, we 
gaan fotocamera‘s namaken en we 
spelen het spel ‘Ik zie, ik zie, wat jij 
niet ziet’.

WOENSDAG 29 JULI
Zorg voor stevige schoenen en 
kleren die vuil mogen worden want 
vandaag gaan we (met het aantal 
kinderen wat in de bus past) naar 
Natuurspeeltuin Park Schothorst. 
Daar gaan we ook picknicken. Op de 
groep zitten we ook niet stil want 
daar gaan we een Toren van Pisa 
knutselen en overheerlijke milkshakes 
maken.

DONDERDAG 30 JULI
Kijk je wel eens goed naar de natuur 
om je heen? Alles groeit en bloeit. 
Vandaag gaan we dat proberen na 
te doen en gaan we zelf proberen 
‘Bloeiende’ bloemen te maken. 
Verder vouwen we slingers om de 
groepen net zo kleurrijk te maken als 
de zomer. En als het lekker weer is 
maken we zelf sponsballen en spelen 
daar kleddernatte spelletjes mee. 

VRIJDAG 31 JULI
Neem een foto mee van huis dan 
mag je er vandaag een fotolijstje van 
pasta voor maken. En als je na een 
fanatiek potje flessenvoetbal dorst 
hebt gekregen komt dat goed uit 
want we gaan ook nog milkshakes 
maken.  

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
In plaats van koekhappen doen we 
vandaag een spelletje ‘appel-happen’: 
gezonder, en net zo leuk. Verder mag 
ieder vandaag zijn of haar eigen 
badkleding ontwerpen en gaan we 
buiten waterballon-piñata meppen. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Vandaag staat in het teken van ijs. In 
het knutsel atelier gaan we papieren 
ijslolly’s versieren en daarmee 
ijslolly memory spelen. Daar krijg je 
natuurlijk geen koude vingers van, 
maar geen zorgen: dat komt nog. 
Want we gaan ook echte ijsblokken 
slopen!

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Je hebt zeker weten wel eens 
gestoepkrijt maar heb je wel eens 
zelf stoepkrijt gemaakt? Nee? Nou, 
na vandaag wel! En dat is niet het 
enige wat we maken. We maken 
ook heerlijke fruitspiesjes voor na 
het glijden over de zeepbaan. Dus 
vergeet je badkleding niet.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Heb je weleens goed naar jezelf 
gekeken? Vandaag ga je dat veel 
doen, want we gaan proberen 
onszelf na te teken met potlood. 
En we maken van klei een mens. 
Buiten nemen we nog een keer een 
kijkje naar onszelf en elkaar. En dan 
‘omtrekken’ we elkaars schaduwen  
met stoepkrijt. Bedenk maar vast een 
gekke pose.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
We spelen buiten met bellenblaas en 
rietjes, gaan speuren met speciale 
zoekkaarten en knutselen een zomers 
drankje. Pas op dat je de bellenblaas 
niet aan ziet voor het zomerse 
drankje, jak!

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
In de zomer schijnt de zon het 
vaakst. Er is zelfs een bloem die 
genoemd is naar de zon. Weet 
je welke? We gaan vandaag een 
terracotta potje decoreren en in dat 
potje die speciale bloem zaaien. Die 
mag je mee naar huis nemen. Om 
te leren hoe die mysterieuze bloem 
gaat groeien, spelen we een memory 
spelletje. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Water is leuk voor van alles en nog 
wat: Je kan het drinken, je kan erin 
duiken en nog veel meer. Maar heb je 
weleens muziek gemaakt met water? 
Of een schildpad gemaakt die echt 
kan drijven? Als je zeeziek wordt van 
al dat water: maak je geen zorgen, 
want ‘Hoepel-door-de-kring’ is een 
spel op het droge. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Kun jij hinkelen? Vandaag mag je 
dat oefenen of je kunsten vertonen 
op de hinkelbaan. Om af te koelen 
spelen we een waterig spelletje 
sponstikkertje en we gaan waterijsjes 
knutselen. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Rara wat ben ik? Nee, daar hoef je 
nu niet op te antwoorden. Het is het 
spel dat we gaan spelen. We gaan 
ook teenslippers namaken voor aan je 
voeten maar er zijn vandaag ook hele 
bijzondere voeten op de Toverhoed 
geweest. We gaan de sporen volgen.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Zo’n zomerse zonnebril is net een 
masker en dat bracht ons op het 
idee om een Venetiaans masker te 
knutselen. Maar we spelen natuurlijk 
ook lekker veel buiten en doen een 
natuurspeurtocht en spelen een potje 
fop-bal!


