
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
Leeuwen en Tijgers: Vandaag gaan 
we op de foto. Niet zomaar maar 
met zelfgemaakte maskers. Als lunch 
maken we tomatensoep met balletjes. 
s’ Middags gaan wij reuzenbellen 
blazen. We maken zelf bellenblaas.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Wij 
maken kleurrijke vriendschaps-
armbandjes. Later op de dag spelen 
we spons, water, vuur op het plein, 
weet jij iedereen te tikken? 

DINSDAG 7 JULI
Leeuwen en Tijgers: Trek je schoenen 
uit en loop over het blotevoeten pad. 
Wat voel jij allemaal? We spelen het 
spel zonnebril op, zonnebril af en we 
maken ook een mooi kunstwerk met 
knikkers. Verf op het papier, knikker 
erop en rollen maar.
Cheeta’s/Poema`s/Panters: 
Vandaag gaan we buiten lekker 
bewegen en spelletjes doen: o.a 
tafeltennistoernooi, trefbal, stand in 
de mand, Kat en Muis spel, Kangeroo 
Hop, Chinees Loopspel. Na een dag 
met veel inspanning hebben we wel 
een gezonde smoothie verdiend van 
fruit of groente. 

WOENSDAG 8 JULI
Leeuwen en Tijgers: We spelen 
vandaag bingo. Heb je een volle 
bingo kaart dan mag je een klein 
prijsje uitzoeken. Maar bij een foute 
bingo moet je een liedje zingen. 
Daarna maken we met de groep een 
grote wereldkaart. Waar ben jij al 
eens geweest? s ’Middags bakken we 
lekkere koekjes. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Vandaag 
gaan we aan de knutsel en mogen 
jullie houten onderzetters maken. In 
de middag kunnen jullie je energie 
lekker kwijt met een potje trefbal. En 
we bakken vandaag wat lekkers.  

DONDERDAG 9 JULI
Leeuwen en Tijgers: We beginnen de 
dag met het maken van strijkkralen 
armbandjes. We gaan picknicken 
op het plein en daarna gaan we 
schatzoeken in de zandbak.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Bij 
mooi weer gaan we buiten spelletjes 
doen in groepjes. Bijvoorbeeld: 
Natte spons doorgeven, waterfles 
omgooien, tulp springen, grote 
voeten wedstrijd enz. En er kan 
in het atelier een gelukssteen 
beschilderd worden.

VRIJDAG 10 JULI
Leeuwen en Tijgers: We gaan 
vandaag naar Heidezicht. Lekker 
spelen, glijden en klimmen. 
Tussen de middag maken wij 
boterhamgezichtjes en eten die 
lekker op. ‘s Middags spelen we 
op het plein zomermemory. Zoek 
dezelfde plaatjes bij elkaar.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: We gaan 
los met water. Je kan meedoen aan 
een potje flessenvoetbal of doe je 
liever mee aan het waterballonnen-
gevecht? Ook is er een leuke 
sponzen-race. Vergeet je niet je 
badkleding en handdoek mee te 
nemen? s ‘Middags tijd voor wat 
rustigs. Dan gaan we allerlei leuke 
waterproefjes doen. Weet jij wat er 
gebeurd als je water met maïzena 
mengt? 

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Leeuwen en Tijgers: We gaan vandaag 
naar een Poppenkast voorstelling 
kijken. Hopelijk is het mooi weer want 
we gaan het waterspel ‘ De speelgoed-
autootjes race’ doen. Wie is onze echte 
Max Verstappen? Ook knutselen we 
een zonnebloem. Als je ze allemaal bij 
elkaar zet heb je een prachtig boeket. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Wij 
houden een Oud-Hollandse dag. 
Vandaag mag iedereen verkleed komen. 
Clown, acrobaat, Spaanse danseres? In 
de ochtend doen we een stoelendans 
en de polonaise en je kunt lekkere cup 
cakes versieren. In de middag doen we 
Oud-Hollandse spelletjes. Waar ben jij 
goed in? Sjoelen, blik gooien, spijker 
poepen enz. 

DINSDAG 21 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag wordt 
een kleurrijke dag. Trek het verfschort 
maar aan want we gaan verven met 
crêpepapier. Wie is er vandaag de 
snelste? We gaan het zien tijdens 
ons Vakantieparcours. We maken een 
werkende vulkaan na. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Sport 
en Spel staan centraal vandaag. 
Met de oudste kinderen houden 
we een skeelertocht door de wijk. 
Met de thuisblijvers hebben we een 
flessen-voetbal toernooi. Of doe je 
mee aan de spierbundel challenge? 
En we maken een gezonde banaan, 
sinaasappel en spinazie smoothie. 

WOENSDAG 22 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag wordt 
het een kleurrijke dag, trek het 
verfschort maar aan, want we gaan 
verven met crêpepapier. We maken ook 
ons eigen Vakantie parcours. Voel je de 
hitte en zie je de lava al stromen? We 
maken een ‘echte’ vulkaan. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Vandaag 
kun je meedoen aan een echte sushi-
workshop. Waar houd jij van? Dit is 
onze lunch dus we maken het extra 
lekker en we eten met stokjes. In de 
middag gaan we de smaakpupillentest 
doen. Weet jij alle smaken te raden? 

DONDERDAG 23 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag gaan 
we lekker de natuur in want we gaan 
naar het trimparcours in Bussum. 
Daar zoeken we takken en maken er 
een kunstwerk van op de grond. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Reinier 
komt langs om een graffitiworkshop 
te geven. Hoe gaaf is dat! Met de 
andere kinderen gaan we kunst maken 
op echte canvas schilderijen! In de 
middag hebben we een kunstquiz. 
Weet jij eigenlijk wel wie Rembrandt 
van Rijn was? Voor de winnaar 
hebben we een leuke ‘kunstprijs’.

VRIJDAG 24 JULI
Leeuwen en Tijgers: We hebben veel 
materiaal om een mooi Vliegtuig te 
knutselen. Wie is er niet bang om 
nat te worden? Vandaag houden we 
een Waterballon estafette. En we 
hebben emmers, schepjes, vormpjes 
en natuurlijk ook water nodig voor 
de slotgracht. We gaan Zandkastelen 
bouwen.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Welkom 
op jullie chilldag! Kom allemaal in je 
pyjama of onesie. We doen het lekker 
rustig aan vandaag. We gaan stoere 
glitter tattoos zetten. Ook hebben 
we een ‘ Kapla bouwwerk’ toernooi. 
Voor de lunch maken we gezonde 
pizza`s. s ‘Middags gaan we een leuke 
film kijken in onze zelf gebouwde 
bioscoop.
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WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag is onze 
eerste Zen-dag. We maken een rain- 
maker van een buis bamboe. We doen 
schaduw yoga waar we heerlijk rustig 
van worden. Daarna maken wij zelf 
natuurzeep. Wat zal dat lekker ruiken!
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In de 
ochtend kun je je eigen handpop 
maken van b.v. een pollepel, een 
kwast, van een sok etc. Wie weet 
speelt je handpop in de middag wel 
een rol in je gezamenlijk in groepjes 
geschreven voorstelling. Of je kunt 
ervoor kiezen om een fantasie robot 
te maken van hout en spijkers. 
Hebben we in de middag nog tijd en 
energie over dan gaan we buiten nog 
een trefbal spel doen.

DINSDAG 14 JULI
Leeuwen en Tijgers: We maken 
vandaag van de huishoek een ijs-
winkel. We knutselen ijsjes die we 
aan elkaar kunnen verkopen. Op het 
plein maken we een zeepbaan. Lekker 
glijden maar. Daarna maken we vogels 
van klei met mooie gekleurde veren.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: We 
houden een gezellige waterspelletjes-
dag. Ook kunnen er proefjes gedaan 
worden met water. Wat kan een 
pingpongbal in een glas water? Kun 
je een zeepbel aanraken zonder dat 
hij stuk gaat? Neem je zwemkleding 
mee! Bij slecht weer komen de 
waterspelletjes buiten te vervallen 
en hebben we een leuk binnen 
programma. 

WOENSDAG 15 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag 
knutselen wij met verf en een 
vliegen-mepper. Wat zal dat 
worden? Met de lunch eten wij 
Croque Monsieur. We spelen ook nog 
met water deze dag. We doen het 
waterspelletje wie gooit er 6?
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In 
de ochtend gaan we onze eigen 
sleutelhangers maken van ‘oude 
binnenbanden van een fiets’. Om 
een beetje energie kwijt te raken is 
er in de middag buiten of binnen 
een tafeltennistoernooi, dat hangt 
een beetje van het weer af. Voor 
de winnaar is er een mooie prijs te 
verdienen!

DONDERDAG 16 JULI
Leeuwen en Tijgers: We houden 
een bouwwedstrijd. Wie bouwt de 
hoogste toren in 2 minuten? We 
maken ook een vlieger en proberen 
deze uit op het plein. Daarna hebben 
we vast wel trek gekregen dus maken 
wij jam en vruchtenflapjes.
Cheeta`s/Poema`s/ Jongste 
Panters: In de ochtend gaan we 
rondom de Meerpaal op zoek naar 
spullen waar we na de lunch mee 
kunnen knutselen. Takjes zijn heel 
handig daar kun je een mini Tipi, 
fantasiedier of poppetjes mee maken. 
De Oudste Panters ontwerpen/
tekenen een fantasiedier op hout. 
Daarna kun je hem met een figuur-
zaag uitzagen en verven en versieren.  

VRIJDAG 17 JULI
Leeuwen en Tijgers: Nemen jullie 
allemaal een wit T-shirt mee? We 
maken daar namelijk een tie en dye 
shirt van. Bij warm weer spelen we 
waterspellertjes op het plein. We 
doen onder andere sponstikkertje. 
Daarna maken we aardbeien tiramisu. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In de 
ochtend gaan we gezonde bananen 
ijsjes maken, zodat we ze in de 
middag heerlijk op kunnen eten. In 
de middag mag je een t-shirt gaan 
pimpen. Als iedereen klaar is lopen 
we een modeshow op de muziek die 
jezelf hebt uitgekozen! We sluiten 
deze dag gezellig met elkaar af en 
eten we onze zelf gemaakte ijsjes op.
 

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Zal de zon 
lekker schijnen? Dan kunnen we 
schaduwdieren tekenen. De fietsen 
en skelters verdienen een goede 
schoonmaakbeurt dus die halen we 
door de wasstraat en als beloning 
eten we een lekkere fruitsalade.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In de 
ochtend krijgen we een workshop 
van chauffeur Mirjam. Je kan kiezen 
om vogeltjes van wol te maken of 
om een hoofdtooi te maken. In de 
middag kunnen we onze energie 
lekker kwijt in een potje levend 
Stratego.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Vandaag 
knutselen we een vis en om bij dat 
thema te blijven spelen we het spelle-
tje ‘meneer/mevrouw, hoe laat is het?’ 
Ook spelen we sponstikkertje. Neem 
maar een set droge kleding mee. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Wij 
maken een mijnveld in de Wilde 
ruimte. En we gaan kijken of jullie 
elkaar, met behulp van aanwijzingen, 
door het mijnveld heen kunnen leiden. 
En mocht je dat te spannend vinden 
dan kun je ook lekkere jam gaan 
maken.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Heb jij wel 
eens zelf stoepkrijt gemaakt? 
Vandaag gaan we dat doen. Neem 
ook zwemkleding mee want we 
gaan glibberen en glijden op een 
zeepbaan. En we maken we een 
fruitspiesjes.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Heb jij 
wel eens stoepkrijt gemaakt? Nee, dan 
mag je dat vandaag gaan proberen. 
In de middag gaan we met onze eigen 
fototoestellen vakantiefoto`s maken. 
Wat heb jij tot nu toe in de vakantie 
beleefd, dus wat komt er op jou 
foto`s te staan? In de middag gaan de 
voetjes van de vloer door middel  van 
een potje stopdans. 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Vandaag gaan 
verven en als het lekker weer is doen 
we dat gewoon buiten. We spelen 
ballonnen badminton. Ook maken we 
verkoelend fruitwater om lekker van 
te drinken.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: De 
oudste kinderen van de groep gaan 
aan de slag met een figuurzaag 
om een mooi kunstwerk te maken. 
De andere kinderen zorgen voor 
een lekkere lunch. We bakken ons 
eigen brood. Daarna spelen we 
verhalenbingo. De winnaar mag een 
mooie prijs uitzoeken. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: We knutselen 
ons favoriete zomerdrankje vandaag. 
Ook doen we buiten een speurtocht 
met zoekkaarten en maken we 
bellenblaas met rietjes.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Jullie 
mogen aan de slag om je eigen 
armbandjes te maken. We hebben 
verschillende manieren om ze te 
maken. In de middag gaan we 
pionnenroof spelen. 

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag maken 
we een mooi mozaïek. En we gaan 
spetteren en spatteren bij onze zelf-
gemaakte waterbaan. Zet je koksmuts 
maar op want we gaan Pasta koken, 
zelf snijden, roeren en proeven.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: We 
maken lekkere bladerdeeg hapjes. 
Heb je wel eens vervelende dromen? 
Maak dan een mooie dromenvanger 
en hang die op je kamer om mooie 
dromen te vangen. De sporters onder 
ons, die kunnen lekker even hockeyen 
op een veldje in de buurt.

DINSDAG 28 JULI
Leeuwen en Tijgers: Vandaag houden 
we een Zen-dag. Met de vorige week 
gevonden takken maken we nu een 
talking-stick. Je mag die mooi versier-
en. Daarna is het tijd voor Yoga. Aan 
de hand van een mooi fantasieverhaal 
word je mee op reis genomen. 
Cheeta`s/Poema`s/Panters: We 
beginnen de dag met het maken van 
frisse fruitijsjes. We gaan ook creatief 
aan de slag met wasknijpers en ijs-
stokjes, daar maken we vliegtuigjes 
van. En we spelen het super leuke 
minute to win it spel op het plein.

WOENSDAG 29 JULI
Leeuwen en Tijgers: Dat wordt 
klimmen en klauteren, want we 
gaan naar de Natuurspeeltuin Park 
schothorst. We gaan er spelen en 
picknicken. De thuisblijvers gaan zich 
zeker niet vervelen, want die kunnen 
de toren van Pisa knutselen. Na al 
het knutselen gaan we een milkshake 
maken en opdrinken.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Vandaag 
kun je je eigen lipgloss maken, welke 
kleur en welke smaak kies jij? We 
gaan ook aan de slag met moertjes, 
boutjes en schroeven. Hier maken we 
sleutelhangers van. Buiten spelen we 
levend Stratego.
 
DONDERDAG 30 JULI
Leeuwen en Tijgers: Pasta is niet 
alleen lekker om te eten, maar je 
kunt er ook mooi mee knutselen! 
Vandaag maken we dan ook een Dino 
van pasta. Na deze activiteit gaan 
we een hut bouwen. We verzamelen 
spullen waarmee dat kan. En we 
spelen het knikkertenenspel. Wie 
pakt met zijn tenen het snelst de 
knikkers uit een bak water?
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Vandaag 
gaan we eerst een bloempotje 
versieren en daarna planten we 
zonnebloemzaadjes. Na de lunch 
gaan we aan de slag met spijkers, 
hamer en wol. Buiten spelen we 
pionnenroof.

VRIJDAG 31 JULI
Leeuwen en Tijgers: De Meerpaal 
competitie gaat van start, vandaag 
spelen we flessenvoetbal. Voor de 
knutselaars onder ons maken we een 
mooi fotolijstje van pasta.
En we maken een lekker milkshake.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In de 
ochtend maken we een pasta voor 
de lunch en dan spelen we Domino-
day door de hele Meerpaal. Welke 
voorwerpen kunnen we gebruiken 
voor de langste baan? En uiteindelijk 
kijken we natuurlijk hoe alles om valt! 
 

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Wij gaan lopen 
over een blotevoeten pad. Hoe zou 
dat voelen? Ook knutselen we een 
zeemeermin of zeemeerman en we 
spelen het piraten bordspel.
Cheeta`s/poema`s/Panters: In de 
ochtend maken we een gezamenlijk 
of individueel kunstwerk van allerlei 
kosteloos materiaal. Laat je fantasie 
de vrije loop en je zal zien wat voor 
moois dat gaat opbrengen! En we 
krijgen een kookworkshop. We maken 
gezonde friet van zoete aardappel en 
daarbij zelfgemaakte kipnuggets.
In de middag toveren we de 
Poemagroep om tot een galerie en 
zetten de kunstwerken ten toon voor 
een ieder die ze wil bekijken. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Ben jij een 
echte winnaar? Laat het zien 
tijdens het waterfles bowlen en het 
pittenzak gooien. Ook maken we 
mooie sleutelhangers als aandenken 
aan deze vakantie.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Dag van 
de Competitie! In de ochtend spelen 
we ‘ Minute-to-win-it’ spelletjes 
o.a olifantenmars, tissuebox-pong 
en meer. In de middag spelen we 
met elkaar het Kat-en-Muis-spel op 
het plein. Daarna volgt de ‘ Grote 
Finale’  van de winnaars van de 
ochtendspelletjes.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Kan jij 
goed hinkelen? Laat het zien op 
onze zelfgemaakte hinkelbaan. 
We knutselen een waterijsje en 
misschien eten we er ook wel een. 
Ook spelen we sponstikkertje. Dus 
neem een setje droge kleding mee.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In de 
ochtend spelen we een potje trefbal 
en flessenvoetbal. Welk team is het 
sterkst en kan de tegenstander aan? 
In de middag gaan de voetjes van de 
vloer en de heupen los. We doen een 
ouderwetse stoelendans maar wel op 
hippe muziek.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Vandaag hebben 
we alweer de 3e ZEN-dag. We doen 
buiten yoga. Je kan vandaag ook 
mandala’s kleuren. Ook kan je wol 
vilten en we zingen mantra’s.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: Wegens 
succes organiseren we vandaag 
wederom ‘Meerpaal got Talent’. Laat je 
talent zien op het podium. Het maakt 
niet uit wat. Zang, dans, toneel, 
sport of moppen vertellen. Het mag 
allemaal! Wil je niet optreden dan 
zou je ook jurylid of presentator 
kunnen zijn. In de ochtend gaan we 
oefenen, medailles maken en podium 
versieren. En in de middag ‘ Meerpaal 
got Talent’ op het grote podium.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Leeuwen en Tijgers: Het is alweer 
de laatste dag van deze vakantie. 
We doen een natuurspeurtocht. Ook 
knutselen we een Venetiaans masker 
en we spelen fopbal.
Cheeta`s/Poema`s/Panters: In 
de ochtend zoeken we rondom de 
Meerpaal naar mooie takjes, veertjes 
en blaadjes en maken daar mooie 
natuurkaarten van. In de middag 
gaan we schilderen in de natuur 
op echte doeken! Met de oudste 
kinderen verzamelen we zwerfvuil 
rondom de Meerpaal, maken het 
schoon en maken er een kunstwerk 
van. We slaan dus 2 vliegen in 1 
klap! Vuil uit de natuur, kunst aan de 
muur!!


