
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
Torteltuin: We maken vandaag zelf 
een boerderij op de BSO. Knutsels, 
spellen en een speeltafel vol met 
kippenvoer en boerderijdieren.
Kraaiennest: Zet je chef-kok muts op 
want in de ochtend gaan we lekker 
brood bakken en salade maken voor 
de lunch. In de middag gaan we een 
spellen parcours afleggen!
Vogelrock: Vandaag toveren we 
Vogelrock om tot een echt restaurant! 
Je kunt kiezen of je een kok wordt 
of een ober/serveerster. Aan het 
einde van de dag heeft iedereen een 
gevulde maag.
Feniks en Toekan: Vandaag gaan 
we mozaïeken, raamstickers maken, 
vilten en nog veel meer leuke dingen. 
Een hele creatieve dag dus. 
 
DINSDAG 7 JULI
Torteltuin: Vandaag mogen jullie 
laten zien hoe technisch jullie zijn. 
We hebben een grote knikkerbaan. 
Maken een hoge toren van ijslolly 
stokjes en bekertjes. En we kunnen 
weer ons grote fort opzetten.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
verschillende kroontjes maken die je 
leuk vindt! En in de middag gaan we 
buiten bingo spelen.
Vogelrock: Neem een voorwerp 
mee dat bij je past. Daarmee maken 
we dan een coole foto van jou en 
eventueel je vrienden. Deze foto 
krijg je uitgeprint mee naar huis. 
Verder gaan we de klimbomen 
op de hei opzoeken en doen we 
natuurspelletjes.
Feniks en Toekan: Vandaag gaan 
we lekkere hapjes maken voor een 
heerlijke High Tea. En die gaan we ´s 
middags ook heerlijk opeten.

WOENSDAG 8 JULI
Samen met de hele BSO: Wij gaan 
gezellig samen sporten op het 
schoolplein. We maken buiten een 
parcours. Bij slecht weer verplaatsen 
we de activiteiten naar de gymzaal.  

DONDERDAG 9 JULI
Torteltuin: Gruffalodag, wat gaan 
we allemaal beleven? We hebben 
een natuurspeurboek, knutsels en 
Gruffalo spellen.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
verven op het raam. En in de middag 
gaan we iets lekkers maken. Maar wat 
het is dat houden we nog geheim.
Vogelrock: Wij hebben een papier-
machédag. Wat zou jij willen maken? 
Een dier, een gek monster of een 
voertuig. Verder mag je je eigen spel 
van thuis meenemen en gaan we dit 
doen op de groep. En buiten spelen 
we een top 5 van gekke tikspelletjes.
Feniks en Toekan: We houden een 
film dag. Alles wat je voor een 
bioscoop nodig hebt gaan we samen 
maken vandaag. 

VRIJDAG 10 JULI
Torteltuin en Kraaiennest: 
Vandaag hebben we een muziek 
dag. In de ochtend mag je zelf een 
muziekinstrument maken en in de 
middag gaan we uit ons dak met een 
disco.
Vogelrock, Feniks en toekan: We 
gaan verven op canvas. Hiervoor 
gaan we verschillende technieken 
gebruiken.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Torteltuin: We gaan naar De Groene 
Long. Ballen, vlieger, picknickkleden 
en de lunch nemen we mee. Bij 
minder mooi weer kunnen we op de 
groep picknicken en in de gymzaal 
spellen doen.
Kraaiennest en Vogelrock: Bij mooi 
en iets minder mooi weer gaan we 
ons in zwemkleding lekker uitleven 
met allerlei waterspelletjes. Heb je 
nog een waterpistool thuis? Neem 
deze dan vooral mee.
Feniks en Toekan: We maken een 
etagère van porseleinen bordjes en 
kopjes. En daar moet natuurlijk wat 
lekkers op. We maken zelf zoete 
muffins.

DINSDAG 21 JULI
Torteltuin: We gaan in de ochtend, 
met een aantal kinderen, wat lekkers 
maken voor de lunch. De andere 
kinderen kunnen spellen doen op de 
groep. Na de lunch gaan we dansen 
op bekende liedjes.
Kraaiennest: In de ochtend gaan 
we paaltjesvoetbal spelen. En na het 
middageten gaan we iets doen met 
waterballonnen.
Vogelrock: Vandaag gaan we met 
schroevendraaiers aan de slag. Want 
we gaan eens goed bekijken hoe 
allerlei apparaten in elkaar zitten. 
Dus heb je thuis nog een oude 
laptop, tv, radio of strijkijzer die uit 
elkaar mag worden gehaald neem 
deze dan vooral mee. Daarnaast ga je 
een cool armbandje leren knopen.
Feniks en Toekan: We maken er 
een sportieve dag van. Er staat een 
sportdag op de planning. Vergeet dus 
vooral je sportkleding niet mee te 
nemen.
 
WOENSDAG 22 JULI
Samen met de hele BSO: Indianendag. 
We maken hoofdtooien en we 
schminken ons. Buiten maken we een 
(nep) kampvuur. Misschien kunnen 
we wel soep maken van bladeren en 
steentjes of marshmallows roosteren. 

DONDERDAG 23 JULI
Torteltuin: Wat leeft er allemaal in 
het water? Daar komen we achter 
tijdens deze onderwaterdag. We 
knutselen zeedieren. 
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
iets super lekkers maken. We geven 1 
klein hint. Het is koud. In de middag 
leggen we een spannend parcours af 
met blinddoek. 
Vogelrock: We gaan genieten van 
een avontuurlijk dagje uit. Weet je 
bijvoorbeeld hoe een pontje werkt? 
Dat gaan we uitvinden. Ook ga je 
lekker klimmen, verdwalen in het 
doolhof, bij de koeien in de stal 
kijken en nog veel meer. 
Feniks en Toekan: Vandaag maken we 
met ijsstokjes een mooi kunstwerk. Als 
we daar mee klaar zijn gaan we ook 
nog lekker de gymzaal in.

VRIJDAG 24 JULI
Torteltuin en Kraaiennest: We zijn 
vandaag van de politie. We maken 
onze eigen politie outfit en dan gaan 
we eens even kijken of en waar er 
boetes uit te delen zijn. Pas maar op 
papa’s en mama’s.
Vogelrock, feniks en toekan: 
Mad science!! Vandaag gaan we 
verschillende spannende proefjes 
uitvoeren!

BSO
DE KWARTEL 

!!

WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
Torteltuin: Vandaag gaan we een 
insectenhotel maken. Een mooi huis 
voor alle vliegende en kriebelende 
beestjes.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
met verschillende kleurtjes en ver-
sieringen armbandjes maken. En in de 
middag gaan we toffe BINGO spelen.
Vogelrock: We gaan naar een natuur-
lijke en avontuurlijke bosspeeltuin. 
Je kunt hier op ontdekkingstocht en 
je helemaal uitleven op grote houten 
speeltoestellen. Bij mooi weer is 
het handig om je zwemkleding 
mee te nemen, want er is een gave 
waterarena.
Feniks en Toekan: Vandaag gaan 
we de groep verdelen in 2 groepen 
en houden we een dropping met 
verschillende opdrachten tijdens 
het lopen. Vergeet dus vooral je 
wandelschoenen niet aan te trekken.

DINSDAG 14 JULI
Torteltuin: Zijn jullie er klaar voor 
om mee te doen aan deze creatieve 
dag? Met stoepkrijt kun je van 
alles maken. Een hinkelbaan en 
stoepkrijtverf bijvoorbeeld. We zijn 
ook creatief met bakken. Wat voor 
lekkers dat zie je op de dag zelf wel.
Kraaiennest: We hopen dat jullie 
vieze vingers niet erg vinden, want 
we gaan SLIJM MAKEN! En in de 
middag gaan we buiten hockeyen, 
voetballen en/of tennissen.
Vogelrock: We leren vandaag 
verbanden bij elkaar aanleggen en 
pleisters plakken. Als klap op de 
vuurpijl gaan we elkaars hand gipsen. 
Na de lunch, als de gipshanden droog 
zijn, gaan we ze mooi beschilderen.
Feniks en Toekan: Jullie hebben een 
Mad science dag vandaag. We voeren 
spannende proefjes uit. 

WOENSDAG 15 JULI
Torteltuin en Kraaiennest: Het is 
Super Mario dag! Jullie gaan in de 
rol van Mario. We doen spelletjes en 
verkleden ons als Mario of Luigi. Heb 
je zelf iets thuis in het thema? Neem 
het mee als het mag van je ouders.
Vogelrock, feniks en toekan: Neem 
je leukste spelletje mee. We houden 
een spelletjes dag.

DONDERDAG 16 JULI
Torteltuin: Vandaag staat helemaal in 
het teken van werken met verschillende 
materialen. Van timmeren tot knutselen 
met wol. Jij mag het bepalen.
Kraaiennest: Trek je oude schoenen 
en kleren aan want we gaan naar 
het bos. Daar bouwen we samen een 
mooie hut. Na de lunch wordt er 
geschminkt.
Vogelrock: Vorige week donderdag 
heb je iets moois gemaakt van papier-
maché. Vandaag krijg je de kans om 
je kunstwerk mooi te beschilderen. 
Als je nog niets gemaakt hebt, mag je 
alsnog met papier-maché aan de slag. 
Ook gaan we Hydro dippen en nagellak 
marmeren! Weet je niet wat dat is? 
Kom dan vandaag naar Vogelrock, 
want het is zeker de moeite waard.
Feniks en Toekan: Vandaag gaan we 
lekker fietsen en spullen aanschaffen 
om te pimpen. Mochten we er niet op 
uit kunnen, neem dan iets mee van 
huis wat opgepimpt kan/mag worden. 

VRIJDAG 17 JULI
Torteltuin en Kraaiennest: Vanmorgen 
maken we ons eigen insectenhotel. 
’s Middags, na de lunch, gaan we 
spelletjes spelen met elkaar.
Vogelrock, Feniks en toekan: 
Vandaag gaan we met elkaar figuur-
zagen en mooie figuurtjes maken. En 
er is ruimte om lekker te spelen.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Torteltuin: We gaan vandaag 
proefjes doen en bij mooi weer 
waterspelletjes. Neem je zwembroek 
en een handdoek mee.
Kraaiennest: Vandaag gaan we 
paaltjesvoetballen. En in de middag 
houden we een vet WATERGEVECHT. 
Dus ouders geven jullie wat extra 
kleren mee?
Vogelrock: Zijn jullie al in de 
nieuwe achtbaan in Oud Valkeveen 
geweest? Deze gaan we in ieder geval 
uitproberen. Mocht dit park toch 
niet open zijn, dan gaan we naar 
Natuurspeelbos ‘t Laer.
Feniks en Toekan: Wij houden een 
waterspelletjes dag. Watervoetbal, 
waterballonnen en een watergevecht. 
Als je een waterpistool hebt mag je 
die meenemen. Vergeet je handdoek 
en zwemkleding niet.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Torteltuin: Vandaag is het Dinodag. 
We gaan dinosaurusbotten zoeken, 
een dino maken en ons verkleden als 
dinosaurus.
Kraaiennest: In de ochtend gaan 
we een toren maken van fruit en 
pannenkoeken. Die we als lunch op 
eten. En in de middag gaan we een 
hele bijzondere variant van tikkertje 
spelen. 
Vogelrock: Uit welke kleuren bestaat 
de kleur zwart, groen of rood? Hoe 
maak je slijm? Hoe maak je gekleurde 
melk? Op deze vragen ga je vandaag 
zelf het antwoord vinden.
Feniks en Toekan: Heerlijk spelen 
op De Groene Long, tikkertje, 
verstoppertje en picknicken. Dus doe 
sportieve kleding aan.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Samen met de hele BSO: We gaan 
een leuke speurtocht doen en spelen 
allerlei dinospelletjes. Misschien kom 
je ergens nog wel een echt dino-ei 
tegen.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Torteltuin: Loop jij wel eens op blote 
voeten buiten? Hoe voelt dat? We 
maken een blote voetenpad. Durf jij 
overal over te lopen? Na de lunch gaan 
we naar een speeltuin in de buurt.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
lekker vieze heksen soep maken (die 
we niet in het echt gaan eten ). En 
in de middag bouwen we een straat, 
gebouw en/of een ondergrondse 
wereld in de zandbak.
Vogelrock: Vandaag maken we allerlei 
hapjes. Deze gaan we op een mooie 
picknickplek opeten. ‘s Middags 
houden we een bingo met leuke 
prijsjes.
Feniks en Toekan: Wat kan je allemaal 
met zeeschelpen maken? Gebruik je 
fantasie en we gaan helemaal los.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Torteltuin en Kraaiennest: Een 
gezond begin van de dag. We maken 
een fruitsalade en in de middag gaan 
we tennissen met ballonnen.
Vogelrock, Feniks en Toekan: Wij 
gaan heerlijk kliederen met onze 
voeten. Voetkunst is vandaag het 
thema.
 

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Torteltuin: Wat kunnen we 
samen bouwen? Mooie en grote 
zandkastelen in de zandbak. En 
misschien maken we ook nog wel een 
eigen raceparcours.
Kraaiennest en Vogelrock: Neem een 
wit T-shirt mee. Met allerlei leuke 
materialen ga je je eigen unieke shirt 
maken. Verder gaan we een spannend 
handen- en voetenparcours afleggen.
Feniks en Toekan: Jullie gaan 
vandaag ontdekken hoe het is om 
samen codes te kraken. We gaan 
namelijk proberen te ontsnappen uit 
een escaperoom. 

DINSDAG 28 JULI
Torteltuin: Wij gaan naar het bos en 
de heide vlakbij de BSO. Wat is daar 
allemaal te zien? We maken foto’s en 
nemen spullen uit het bos mee om er 
op de BSO iets moois van te maken.
Kraaiennest en Vogelrock: 
Vandaag organiseren we een 
sport- en speldag. Hou je van 
hockey, badmintonnen, honkbal of 
bijvoorbeeld midgetgolf? Dan zit je 
goed! Want we gaan allerlei sporten 
uitproberen. Zit je zelf op een sport 
en wil je dit aan de andere kinderen 
leren? Pak dan vandaag je kans
Feniks en Toekan: We gaan ´Koken 
met Karin`. Karin komt ons laten 
zien hoe je quiche of een pasta kunt 
maken van begin tot eind. Samen 
smikkelen we het lekker op bij de 
lunch en je mag wat mee naar huis 
nemen zodat je anderen ook nog kunt 
laten proeven.

WOENSDAG 29 JULI
Samen met de hele BSO: Het thema 
van de dag is ‘Strand’. Wat kom je 
tegen op het strand? Wat kan je 
allemaal doen met zand en water?  
We leren en beleven het vandaag.
 
DONDERDAG 30 JULI
Torteltuin: We versieren ons eigen 
T-shirt en mogen deze mee naar 
huis nemen. In de middag gaan we 
(water)spellen doen. We creëren ook 
een eigen buitenkeuken om mee te 
spelen.
Kraaiennest: Vandaag maken we een 
mooie knikkerbaan en testen we hem 
uit. 
Vogelrock We gaan op bezoek bij 
één of twee andere vestigingen van 
de SKBNM. Eens kijken op hun plein 
en zien wat de verschillen met de 
Kwartel zijn. 
Feniks en Toekan: Bella Italia! We 
eten Italiaans, we koken Italiaans, 
we bewegen zelfs Italiaans. Vandaag 
halen we Italië naar de Kwartel. 

VRIJDAG 31 JULI
Torteltuin: Wat gaan we koken 
vandaag? Een warme lunch of bakken 
we lekkere taartjes. Het wordt in 
ieder geval lekker. Ook hopen we op 
mooi weer zodat we buiten met water 
kunnen spelen.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
koken en in de middag spelen we een 
waterspel. Dat wordt leuk.
Vogelrock, feniks en toekan: 
Vandaag hopen we dat het lekker 
weer is want dan gaan we buiten met 
stoepkrijt aan de slag. We hebben al 
heel veel leuke ideeën. En papa en 
mama kunnen aan het eind van de 
dag onze kunstwerken bekijken.

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Torteltuin: We toveren ons om tot 
jonkvrouwen en ridders. We maken 
een ridderpak en de jonkvrouwen 
maken een kroontje.
Kraaiennest: In de ochtend gaan we 
lekkere ijsjes maken. En in de middag 
maken we slijm. Neem je een bakje 
mee om je slijm in te stoppen? 
Vogelrock: We maken samen een 
parcours wat je op je blote voeten 
mag afleggen. Na de lunch gaan 
we op pad met grijpstokken om de 
omgeving helemaal schoon te maken.
Feniks en Toekan: De jongens 
gaan zich vandaag bezig houden 
met techniek en de meiden maken 
vandaag parfum. Maar dat mag 
natuurlijk ook andersom.
 
DINSDAG 11 AUGUSTUS
Torteltuin: Afhankelijk van het weer 
doen we vandaag binnen of buiten 
spelletjes. Trek maar kleding aan 
waar je je lekker in kunt bewegen.
Kraaiennest: Zijn jullie er klaar voor 
om creatief bezig te zijn? We gaan 
namelijk stoepkrijten. Je kunt alles 
maken. Een hinkelbaan, stoepkrijtverf 
of een mooie tekening. 
Vogelrock: Bij mooi en iets 
minder mooi weer gaan we ons in 
zwemkleding lekker uitleven met 
allerlei waterspelletjes. Heb je nog 
een waterbazooka thuis? Neem deze 
dan vooral mee!
Feniks en Toekan: Waar woont 
iedereen? We gaan een rondje fietsen 
en we fietsen langs de huizen van 
alle kinderen in de groep. Vergeet je 
fiets niet!

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Samen met de hele BSO: In de 
ochtend gaan we zelf ijsjes maken 
die we ‘s middags op gaan eten. 
‘s Middags gaan we zelf een 
waterbaan in elkaar timmeren. Neem 
je je zwemkleding en handdoek mee. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Torteltuin: Vandaag houden we ons 
bezig met kunst. We maken o.a. een 
schilderij en de rest blijft nog een 
verrassing.
Kraaiennest: Wij hopen dat jullie niet 
bang worden want vandaag gaan we 
een blind voel en proef spel spelen. 
Er komen allemaal verschillende 
dingen voor je neus die je moet 
proeven en voelen ZONDER te kijken. 
Wie durf dat? 
Vogelrock: Kom vandaag lekker in je 
onesie of pyjama naar ons toe. We 
gaan chillen en mooie glittertattoo 
‘s bij elkaar maken. Verder staat er 
een speurtocht door de school op het 
programma.
Feniks en Toekan: We gaan vandaag 
heerlijke dingen bakken en opeten. 
Wat zal het lekker ruiken op de groep.  

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Torteltuin en Kraaiennest: Dit is de 
laatste dag van de zomervakantie.. 
snik, snik.. Maar niet verdrietig 
worden want vandaag houden wij ons 
PANNENKOEKENFEEST! 
Vogelrock, Feniks en Toekan: Pyjama 
dag! Kom in je pyjama en we maken 
er een rustig chill dagje van. Wel 
lekker om de vakantie zo af te 
sluiten.


