
WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
De Heli’s en de Jumbo’s gaan 
vandaag naar de speeltuin.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
Grote beer doen een kennismakings- 
spel, maken boekenleggers en gaan 
buiten sport en spel doen.
Buitengewoon heeft vandaag een 
chill- relax- en spadagje. Nog even 
ontspannen voor we weer naar school 
mogen.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Bij de Heli’s en de Jumbo’s komt 
Professor Mafketel langs. Hij laat jullie 
allemaal proefjes zien en zelf doen.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en Grote beer maken hun eigen 
krijtbord, doen een ballonnenspel, 
maken zelf ijsjes en gaan met 16 
kinderen naar het klimbos.
Buitengewoon gaat naar het bele-
venisbos. Klim jij in de hoogste 
boom, en spot jij de specht?

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.

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
Geel we doen een fotospeurtocht 
in en om de Villa. Een deel van een 
object is gefotografeerd en moet 
gezocht worden. We lunchen met een 
zelfgemaakt broodje gezond. Na de 
lunch spelen we foto memorie. Van 
elk kind wordt een gekke portret foto 
gemaakt. Van de foto’s maken we 
onze eigen memoriespel. We eindigen 
de dag met sponzentikkertje!
Oranje we gaan hutten bouwen 
op het grasveld en daarna samen 
picknicken op het veld. Maak een 
plattengrond van de hut die je 
vanochtend gemaakt heb. Neem oude 
kleding mee die vies mag worden en 
een setje schone kleding.
Turquoise hoe ziet koraal er uit? En 
met wat voor spullen kunnen we dit 
na maken? Dit wordt een wat langer 
project maar het is tenslotte pas de 
eerste dag van de vakantie dus we 
hebben nog even. 
 
DINSDAG 7 JULI
Geel in de ochtend vriezen we dino’s 
in ballonnen en doen waterspelletjes. 
Na de lunch gaan we brandweertje 
spelen. Er is brand op het plein en 
die moet geblust worden. Lukt jou 
dat in een brandweerpak? Later gaan 
we de dino’s met een hamer bevrijden 
uit hun ijsjasje.
Oranje ’s Ochtends gaan we buiten 
een kunstwerk maken met water 
en verschillende kwasten. Van elk 
kunstwerk maken wij een foto. ’s 
Middags doen we water estafette met 
bekertjes. Neem zwemkleding, droge 
kleding en een handdoek mee.
Turquoise doe je zweetband maar 
om je hoofd en je sportoutfit aan. 
We gaan vandaag bootcampen op het 
strand. Na de lunch maken we een 
gezonde smoothie. 

WOENSDAG 8 JULI
Geel in de ochtend maken we 
fruitijsjes van vers fruit en we maken 
zelf spinazie pizza voor de lunch. 
’s Middags houden we een chef-kok 
estafette. Met schort en muts en een 
dienblad vol borden en bekers ren je 
zo snel als je kunt naar de volgende 
chef-kok. Wie is het eerst bij de 
finish en heeft niks laten vallen? 
We sluiten af met de sproeier en 
natuurlijk het zelfgemaakte ijsje.

DONDERDAG 9 JULI
Geel alle kinderen mogen verkleed 
als superheld. Van spiderman tot Elsa 
van ninja turtle tot brandweervrouw. 
Op een groot vel verf je je eigen 
superhelden logo. Wat maakt jou een 
superheld? In de middag doen we 
een heel gaaf superhelden parcours. 
Daarna mogen de kinderen hun super-
helden zwembroek aan en gaan we 
onder de sproeier.
Oranje we maken een vogel masker. 
Je maakt je eigen fantasie vogel. Zet 
je vogel masker op, misschien duiken 
we de theaterkamer in en maken we 
een vogelvoorstelling. Neem ook je 
zwemkleding, droge kleding en een 
handdoek mee.
Turquoise vandaag gaan we naar het 
Amstelpark in Amsterdam. We nemen 
eten en drinken mee en gaan daar 
gezellig picknicken. We gaan naar de 
speeltuin, de kinderboerderij en er is 
een groot doolhof.

VRIJDAG 10 JULI
We maken een kunstwerk met 
stempels. Deze stempels maken we 
van een wc-rol. Wat wil jij graag 
vertellen met je kunstwerk? In 
de middag gaan we bowlen met 
waterflessen. Wie gooit de eerste 
strike? 

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Geel heeft een tropen-dag: In de 
ochtend maken we fruit-ijsjes zodat 
we die aan het eind van de dag lekker 
kunnen opeten. Op de speelplaats 
doen we waterspelletjes ter verkoeling. 
Als we nat en afgekoeld zijn gaan we 
Haïtiaanse-bloemen kransen maken en 
zetten we een gezellig muziekje op.
Oranje we gaan in kleine groepjes 
schilderen met een vork en een lepel. 
’s Middags gaan we buiten op het veld 
waterspelletjes doen. Neem vandaag 
zwemkleding, handdoek en droge 
kleding mee.
Turquoise vandaag maken we 
groepjes. 1 groep gaat verder met het 
koraal voor op de groep en de andere 
groep maakt luchtballonnen. En jullie 
maken zelf wat lekkers voor de lunch.

DINSDAG 21 JULI
Geel we gaan op pad. We doen een 
foto-speurtocht. Onderweg verzamelen 
we mooie stenen en takken. Deze gaan 
we verven als lieveheersbeestjes, of 
andere beestjes.
Oranje jullie organiseren een 
modeshow. De creaties mogen jullie 
zelf bedenken. ’s Middags gaan we 
lekker uitwaaien bij de zeemeeuw. 
Heerlijk naar de speeltuin. 
Turquoise we gaan naar Muiden toe 
en nemen een kijkje bij het Fort en 
daarna gaan we naar het strand voor 
een mega watergevecht. Vergeet je 
zwemkleding niet en heb je zelf ook 
een waterpistool. In de middag eten 
we onderaan het Fort.
 
WOENSDAG 22 JULI
Musica maestro! Vandaag gaan we 
muziekinstrumentjes maken. Als ze af 
zijn geven we een concert. Natuurlijk 
gaan we ook genieten van de zon en 
water. We spelen sponstikkertje en 
maken waterbeesten met ballonnen.

DONDERDAG 23 JULI
Geel schip ahoi wij hebben een 
piraten dag. Als piraat zorg je 
natuurlijk eerst voor een schip, 
die gaan we bouwen. We lopen 
een parcours op het plein. Als er 
piraten zijn die een schat willen 
vinden, maken we daarvoor een ware 
schatkaart.
Oranje verzin je eigen stripverhaal. 
Je mag zelf kiezen waar het over. 
’s Middags doen we een zelfgemaakte 
speurtocht door de Villa en buiten op 
het speelplein. 
Turquoise wat vinden jullie er van 
om een eigen moestuin te maken 
op ons voorplein? Wat zullen we 
gaan kweken? We gaan het samen 
uitwerken en uitvoeren. Na de lunch 
gaan we lekker zwemmen om af te 
koelen.

VRIJDAG 24 JULI
We gaan naar het bos/veldje. We 
nemen tekenpapier en potloden/
stiften mee. Wat hoor en zie je? Teken 
dit op het papier. Na de tekenopdracht 
zoeken we spullen waar we een 3D 
tekening mee kunnen maken. Als 
lunch gaan we gezellig met z’n allen 
picknicken. Als we terug zijn maken we 
een 3D tekening met de spullen die we 
gevonden hebben in het bos.

BSO VILLA 
ZEEZICHT  

!!

WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
Geel in de ochtend gaan we mozaïeken 
met tegeltjes en bordjes of we gaan 
kleien in het atelier. ‘s Middags maken 
we Street art op het speelplein en een 
mega indianentent van stokken en 
repen stof. Natuurlijk spelen we ook 
heerlijk onder de sproeier.
Oranje we gaan een bootje maken 
van ijsstokjes en je mag zelf verzinnen 
hoe. Daarna gaan we lekker buiten 
verschillende waterspelletjes spelen. 
Is je bootje goed opgedroogd? Dan 
gaan wij kijken of deze blijft drijven 
op het water. Het is belangrijk dat 
de kinderen deze dag het volgende 
meenemen: zwemkleding, handdoek, 
droge kleding.
Turquoise vergeet vandaag je 
zwemkleding niet we gaan genieten 
van het mooie weer op het strand en 
nemen leuke dingen mee om te doen. 

DINSDAG 14 JULI
Geel jullie hebben een jongens tegen 
de meisjes dag. Wie maakt buiten 
op het plein de allermooiste hut van 
dozen, touwen, tape, lappen stof en 
stokken. Als lunch: pasta a la villa 
heerlijke zelfgemaakte pasta. In 
de middag strijden 2 teams op het 
grasveldje om de beste de slimste 
en de snelste te zijn. Met handdoek 
race, touwtrekken of tennisbal 
doorgeven? Wie wint?
Oranje we gaan een sport medaille 
maken. Hoe ziet jouw ultieme prijs er 
uit? Na de lunch gaan we buiten het 
blotevoeten pad lopen. 
Turquoise neem vandaag een deksel 
mee van een (schoenen)doos om 
hiervan je eigen aquarium te maken. 
Ga jij vissen maken van ijzerdraad? 
Of maak jij een aquarium vol met 
zeepaardjes?

WOENSDAG 15 JULI
Villa Robinson dag! We doen expeditie 
Robinson vandaag. Wegens groot 
succes strijden 2 teams vandaag 
de hele dag tegen elkaar en voeren 
moeilijke opdrachten uit. Zelfs de 
eetproef is een onderdeel. Wie wordt 
de Villa Robinson?

DONDERDAG 16 JULI
Geel in de ochtend doen we de ‘Waar 
woon ik route?’. Met de kinderen 
lopen we een route door Muiderberg 
langs het huis waar je woont. Bij elk 
huis hangt een letter. Alle letters 
nemen we mee en kijken welk woord 
je kunt maken van alle letters. Het 
woord is onze lunch! In de middag 
maken we met water en zand een 
druipkasteel, grot of ander gebouw. 
We kijken ook in de ontdekdoos. We 
springen nog even lekker onder de 
sproeier.
Oranje we maken vanmorgen een 
suncatcher. Dit doen we in groepjes 
van 6/8 kinderen. Daarna gaan we 
allemaal naar buiten en houden 
we een kleine water estafette. We 
verdelen de groep in 2 teams. Welk 
team heeft aan het einde van het 
spel het meeste water opgevangen?
Turquoise zullen we papier-maché 
luchtballonnen te maken? Welke 
kleuren en spullen ga jij gebruiken? 
Hebben jullie misschien nog kranten 
thuis die we kunnen gebruiken? 

VRIJDAG 17 JULI
We gaan verschillende proefjes 
met water doen. Zien jullie wat er 
gebeurd en hoe komt dat? In de 
middag gaan wij lekker naar buiten. 
Neem zwemkleding, droge kleding en 
een handdoek mee vandaag.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Geel vandaag maken we een 
insectenhotel. Zo kunnen we zien 
welke diertjes komen logeren. Kijk 
ook maar eens met het vergrootglas 
in onze tuin. Daar zitten ook veel 
beestjes. ’s Middags maken we zelf 
jam van aardbeien en knutselen we 
en bijenkorf met bijtjes of maken een 
mooie natuur mandala. En natuurlijk 
gaan we even afkoelen onder de 
sproeier!! 
Oranje je maakt je eigen 
muziekinstrument vandaag. In het 
atelier kijken wij welke materialen je 
hiervoor nodig hebt. In de middag 
spelen we het spel: water, spons en 
vuur. Wie haalt er uiteindelijk de 
meeste fiches op?
Turquoise vandaag maken we er een 
lekkere relax dag van. We werken in 
de moestuin en kijken waar jullie 
zin in hebben. Armbandjes maken of 
spelletjes spelen. We maken als lunch 
een warme maaltijd.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Geel In het atelier of buiten ligt een 
tafel vol open eind materiaal en je 
mag helemaal zelf bedenken wat je wil 
maken. Na het eten liggen er buiten 
2 grote puzzels. In 2 groepen ga je 
deze puzzel zo snel mogelijk in elkaar 
zetten. En natuurlijk gaan we badderen 
buiten en er is een water pinata. 
Oranje we houden een sportdag op 
het grasveldje. We gaan touwtrekken 
en andere leuke sportspelletjes doen. 
Daarna gaan we picknicken op het 
veld. De broodjes en het drinken 
nemen wij mee in de koelbox. Bij 
terugkomst gaan we relaxen met een 
kopje thee en daarna doe je waar je 
zin in hebt. 
Turquoise Trek je dichte schoenen 
aan we gaan  naar de hei. We gaan 
klimmen in bomen en hutten bouw-
en. We nemen touw mee en andere 
materialen. En we blijven daar voor 
een lekkere picknick.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Er komen verschillende uitdagende 
spellen aan bod. Het mummi spel, 
rupsband lopen, T-shirt doorgeven, 
koekje eten langs je hoofd, balletje 
blazen, water dragen met een helm 
en nog veel meer leuke spellen! 
Er zijn teamspellen en individuele 
spellen. Dat wordt heel spannend en 
supergezellig!

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Geel op grote trommels met stokjes 
gaan we muziek maken. Met de 
dobbelsteen doen we het muziekspel 
waar je allemaal opdrachtjes krijgt. 
Als lunch eten we gezonde wraps.  
‘s Middags gaan we tekenen op 
muziek. En daarna hebben we een 
super sproeier disco!
Oranje maakt een 3D knutsel. 
Het is de bedoeling dat wij deze 
uiteindelijk op een groot doek gaan 
plakken zodat wij één groot schilderij 
hebben. Na de lunch gaan we naar 
het bos toe om daar ‘levend Stratego’ 
te spelen. Trek kleding aan die vies 
mag worden. 
Turquoise vandaag staat in het 
teken van spelletjes doen. Neem jij 
een spel mee? Als je zin hebt om te 
knutselen mag dat ook. Natuurlijk 
gaan we vandaag ook lekker naar 
buiten toe. In de middag kunnen 
jullie tosti`s maken.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Vanochtend gaan wij oefeningen 
doen op een handen en voeten-
plaat. Kan jij blijven staan? In de 
middag gaan we in kleine groepjes 
verschillende soorten fruit ijsjes 
maken. Na het buiten spelen gaan  
we kijken of de ijsjes gelukt zijn  
en hoe ze smaken! 

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Geel als echte kunstenaars trekken 
we er op uit. Buiten gaan we verven 
op een groot laken. Na een spannend 
verhaal over het museum creëren we 
kunstwerkjes met klei en draad.
Oranje we gaan kliederen met verf 
en scheerschuim en maken een 
kunstwerk. Als dit af is gaan we 
met z’n allen naar buiten. We gaan 
verschillende waterspelletjes doen, 
waaronder glijden over de waterbaan. 
Neem je zwemkleding, handdoek, 
droge/schone kleding mee? 
Turquoise vandaag maken we onze 
eigen knikker/flipperbaan en gaan 
we aan de slag met spijkers en 
hamers. Zullen we van wol leuke 
zomervogeltjes maken? Die kunnen 
we ook vast maken aan een mooie 
tak. In de middag bakken we onze 
eigen pizza`s.

DINSDAG 28 JULI
Geel we gaan op safari door 
Muiderberg. We zoeken beestjes met 
een vergrootglas en bestuderen ze in 
een potje. In de middag knutselen we 
een mooi hokje voor de beestjes, of 
we laten ze weer vrij in de natuur.
Oranje wij gaan een vogelhuisje 
timmeren in het atelier. Dit doen we 
in groepjes van ongeveer 6 kinderen. 
In de middag gaan we buiten een 
estafette loop houden en als het 
minder mooi weer is doen we leuke 
spelletjes op het plein. Na afloop 
koelen we af met water. Neem van-
daag zwemkleding, handdoek en 
droge kleding mee.
Turquoise we spelen in teams het 
Expeditie Robinson spel. Wie kan er 
het langst balanceren op een touw en 
welk team lost als eerste de puzzel 
op? In de middag gaan we na het 
harde werken lekker relaxen op het 
veld met eten of we nemen een duik.

WOENSDAG 29 JULI
Leeuwen buiten gaan we reuze sop 
maken in verschillende kleuren. Met 
stoepkrijt tekenen we figuren en 
doen we het grote jump-spel. Na de 
lunch knutselen we tropische vissen.

DONDERDAG 30 JULI
Geel bouwt een grote tipi op de 
speelplaats. Voor de tent komt een 
totempaal die we maken van zelf 
geverfde takken. Indianen houden 
erg van sieraden. Deze maken we met 
veren, kralen en spiegeltjes.
Oranje We maken gezamenlijke een 
dromenvanger. We gebruiken hiervoor 
papier, stickers, stukjes stof en verf. 
na de lunch gaan we Hollandse 
spelletjes spelen op het veldje bij 
de Vila. Trek kleding aan die vies en 
nat mag worden en neem een schoon 
setje mee. 
Turquoise we maken vanmorgen 
waterijsjes. Daarna gaan we lekker 
met water spelen op het strand 
vergeet je zwemkleding en duikbrillen 
niet. Zullen we een vlot bouwen. Als 
we terug komen eten we ons ijsje. 

VRIJDAG 31 JULI
We maken een schatkist met de groep 
en wij stoppen er een verassing 
in. Na de lunch lopen de kinderen 
een speurtocht om de schatkist te 
vinden. Wat zit in? 
 

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Geel was je voeten goed vandaag want 
we gaan een voetschilderij maken. 
Daarna doen we spelletjes waarbij je je 
voeten nodig hebt. Als de voeten moe 
zijn gaan we ze verzorgen en krijgen 
de nagels een mooi lakje.
Oranje we gaan een zelfportret 
maken op ware grootte. Kan jij jezelf 
tekenen? In de middag is het tijd om 
af te koelen. We gaan lekker buiten 
spelen met de waterglijbaan. 
Turquoise kom vandaag op je fiets. We 
gaan op fiets avontuur door de polder. 
Als het weer mooi is dan fietsen we 
naar het water. Eten nemen we mee en 
we picknicken onderweg. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Geel het is tijd voor wat actie. We 
maken een hinkelbaan in de gang. En 
van plastic zakken en ander gekleurd 
plastic knutselen we een vlaggetjeslijn 
om het plein buiten gezellig te maken. 
In de middag maken we een heerlijke 
smoothie van vers fruit.
Oranje we maken fantasie vogels voor 
in de gezamenlijke boom voor op de 
groep. In de middag gaan we een 
kijk/voeldoos maken. Eerst zoeken 
we buiten materiaal wat je kunt 
gebruiken. 
Turquoise we wandelen naar het 
Echo bos. En wat zullen we mee? 
Een voetbal of een tennis set? In 
de middag eten we broodjes met 
aardbeien en ander lekkers.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
We spelen vandaag spelletjes in de 
gymzaal. In de middag gaan we aan 
de slag met ijs. We gaan ijshakken en 
tekenen met ijs. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Geel we hebben een koninklijke dag 
en leven als prinsen en prinsessen. 
We gaan chic eten, voorlezen en 
vertellen over paleizen, ons verkleden 
en sieraden maken of een scepter 
maken. Heb je thuis wat moois om 
aan te trekken neem dat dan mee. 
Oranje we gaan aan de slag met 
scheerschuim. Het is de bedoeling 
dat jullie hiermee zelf gaan ‘verven’. 
Na de lunch gaan we uitwaaien bij  
de Zeemeeuw. 
Turquoise op het veld doen we 
spelletjes. Honkbal, boeren midget-
golf of het Kubb spel. Zo is er voor 
ieder wel iets leuks om te doen. 
Als we klaar zijn houden we een 
watergevecht op het strand en gaan 
we lekker zwemmen.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Het is vandaag de laatste dag van 
de vakantie en jullie mogen zelf 
iets bedenken of kiezen uit de 
opdrachten die wij afgelopen weken 
hebben gemaakt. We sluiten deze 
zomervakantie feestelijk af! 


