
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 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?

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een zeepsop dag. Wat kun je allemaal 
met zeepsop doen? We worden er in 
ieder geval nat van dus neem maar 
een extra set kleding mee. 
Oranje, rode en blauwe groep 
verveel jij je ook wel eens in de 
vakantie. Daar gaan wij er wat aan 
doen. Vandaag maken wij een echt 
anti verveel potje en daarna gaan we 
lekker naar buiten om met elkaar de 
mooiste stoepkrijt spelletjes doen.
De groene en petrol groep gaan 
een bloedstollende escape room 
doen. Weet jij te ontsnappen binnen 
de tijd? Kraak de codes, vind de 
uitgangen en zorg dat je goed 
communiceert met elkaar.

DINSDAG 7 JULI
De gele, lila en paarse groep gaan 
een reuze mandala maken van alles 
wat de natuur ons brengt. We gaan 
proberen om er een fleurig geheel van 
te maken.
De oranje, rode en blauwe groep 
maken echte Talamander bloemen 
en hier gebruiken wij jouw hand 
voor. Als het zomers weer is spelen 
we samen buiten watertrefbal en 
flessenvoetbal.
De groene en petrol groep gaan het 
bos in om mooie takken te zoeken 
waar we een pijl en boog van kunnen 
maken. Ook maken wij een eigen 
vizier om te oefenen.
 
WOENSDAG 8 JULI
Bij de gele, lila en paarse groep 
staat deze dag in het teken van 
rupsje nooit genoeg. We maken 
diverse knutsels die de kinderen 
natuurlijk allemaal mee naar huis 
mogen nemen.
De oranje, rode en blauwe groep 
maken vandaag een mega groot 
kunstwerk.
De groene groep gaat vandaag Tiki 
Taka Tally doen. Zorg jij ervoor dat de 
bal niet door je benen heen gaat? Dit 
is de ideale kans om je mooiste en 
beste trucs te showen.

DONDERDAG 9 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een blote voeten dag. Let op waar je 
in stapt. Ook gaan we met onze blote 
voeten verven op behang.
De Oranje, rode en blauwe groep 
gaan vandaag op safari. Wat gaan we 
allemaal voor spannends beleven daar?
De groene en petrol groep gaan 
mooie scrunchies en robots maken. 
Met verschillende soorten materialen 
kun je hier je eigen invulling aan 
geven.

VRIJDAG 10 JULI
Gele, lila en paarse groep hopelijk is 
het mooi weer. Want vandaag is het 
waterdierendag. Welke dieren leven er 
in het water en wat eten ze?
De oranje, rode en blauwe groep 
maken een zelfportret. Laat je 
creativiteit de vrije loop.
En de kinderen die nog geen anti 
verveel potje hebben gemaakt gaan 
die vandaag maken. 
De groene groep maakt wat lekkers 
want vrijdag is pizza dag! En nog 
leuker dan maken is op eten!

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
vandaag, wegens succes, opnieuw een 
Rupsje nooit genoeg dag. Zou deze 
hetzelfde zijn?
De oranje, rode en blauwe groep 
hebben ‘ Levend Stratego’ op het 
programma staan en tussendoor 
maken wij heerlijk gezonde spreads.
De groene en petrol groep gaan 
vandaag naar De Groene Long. We 
spelen het spel pionnenroof e gaan er 
lekker picknicken.

DINSDAG 21 JULI
De gele, lila en paarse groep 
hebben vandaag een uitje! We gaan 
met zoveel mogelijk kinderen naar 
speelbos ’t Laer. Voor de eventuele 
thuisblijvers hebben we een super 
alternatief programma.
De oranje, rode en blauwe groep 
krijgen een Olympische dag. Neem je 
je sportkleding mee?
De groene en petrol groep moeten 
vandaag een t-shirt vest of trui 
meenemen. We gaan deze namelijk 
pimpen.

WOENSDAG 22 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een Paw Patrol dag. Wat hoort er 
allemaal bij zo’ n dag? Wij hebben al 
heel veel leuke dingen bedacht.
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan wat leuks maken om het thuis 
nog leuker te maken. Vandaag maakt 
ieder zijn eigen mooie waxinelichtje.
De groene groep gaat een creatie 
maken van papier-maché. Wij zijn erg 
benieuwd wat jij gaat maken.

DONDERDAG 23 JULI
De gele, lila en paarse groep 
houden een bloemendag. We toveren, 
knutselen en houden een gave 
speurtocht.
De Oranje, rode en blauwe groep 
maken van ijsstokjes geometrische 
figuren. Het kan zijn dat we stokjes 
tekort komen en dat we een ijsje 
moeten eten om de voorraad aan te 
vullen. 
De groene en petrol groep 
openen de deuren van Restaurant 
de Talamander. Keurig op 1.5m 
afstand. De kinderen bereiden een 
heerlijk 3-gangen menu. Heb je al 
gereserveerd? 

VRIJDAG 24 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een verfdag. Verven met je handen, 
met vorken en we gaan spatten. Trek 
maar oude kleding aan.
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan los met ‘ Levend Stratego’. En 
in de rust maken wij leuke aardbeien 
pompons. 
De groene groep doet vandaag 
verschillende waterspelen. Van esta-
fette tot flessenvoetbal. Neem wel 
een droog setje kleding mee!

BSO DE 
TALAMANDER 

WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
De gele, lila en paarse groep 
krijgen kriebels. Vandaag is namelijk 
insectendag. Alles staat in het teken 
van kriebelbeestjes. 
Oranje, rode en blauwe groep spelen 
levend ganzenbord. 
De groene en petrol groep starten 
deze week met een Crea Bea dag. 

DINSDAG 14 JULI
De gele, lila en paarse groep 
gaan samenwerken. We hebben een 
stoelendans, hoepeldans en gaan na 
de lunch ook nog een parcours doen. 
De oranje, rode en blauwe groep 
maken ‘ sok wormen’. Heb jij ze al 
zien kruipen? Daarna gaan we door 
naar de volgende activiteit. We 
maken een zelfportret.
De groene en petrol groep doen 
een activiteit die bijna elke vakantie 
terug komt. Wie wint er dit keer? De 
jongens of de meiden?

WOENSDAG 15 JULI
De gele, lila en paarse groep 
hebben een Mario-dag met een toffe 
speurtocht. Verder gaan we pizza’s 
bakken. 
De oranje, rode en blauwe groep 
maken vandaag een muurhanger met 
een mooie foto. Dat vinden papa en 
mama vast heel leuk voor thuis.
De groene groep mag een 
comfortabele outfit aantrekken om 
een mooie film in te kijken. En hou 
je een plekje vrij voor een bakje 
popcorn?

DONDERDAG 16 JULI
De gele, lila en paarse groep gaan 
met z’n allen naar Fier en daar 
verzamelen we materialen om een 
buitenschilderij mee te maken.
Oranje, rode en blauwe groep het 
is zomer en dus tijd voor heel veel 
water. We spelen watertrefbal en 
flessenvoetbal.
De groene en petrol groep mogen 
hun mooiste, gekste of meest 
opvallende outfit meenemen. Wij 
houden vandaag een fotoshoot op 
verschillende plekken. Denk aan een 
kasteel maar ook aan een skatebaan.

VRIJDAG 17 JULI
De gele, lila en paarse groep gaan 
vandaag lekker spelen. Op het plein, 
in de speeltuin. Gewoon even lekker 
een vakantiedag die komt zoals hij 
komt. 
De oranje, rode en blauwe groep 
toveren het Talamander plein om 
in een ware kleuren boel met alle 
kleuren stoepkrijt. En we vullen de 
dag verder met verkoelende en vooral 
leuke waterspelletjes. 
De groene groep gaat gezellig een 
bonenspel spelen. Weet jij een prijs 
te bemachtigen? De kans is aanwezig 
dat je een liedje moet zingen of een 
opdracht moet uitvoeren.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep 
houden een piratendag. We gaan een 
speurtocht en schatkaarten maken en 
natuurlijk schatten zoeken.
De oranje, rode en blauwe groep 
maken panda’s. Ze zien er altijd zo 
schattig uit. Kunnen wij dat ook? 
Daarna hebben we vast nog even tijd 
om porselein te stippen.
De groene en petrol groep mogen 
hun sportiefste outfit aantrekken voor 
de sportdag die vandaag gepland 
staat. We spelen verschillende 
balspellen.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep gaan 
gluren bij de buren. Welke buren dan? 
De kwartel, daar hebben ze namelijk 
een super gaaf speelplein. 
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan een mooi strand maken waar je 
met je voeten in kunt. En de middag 
kun je in de weer op het groot 
Twister veld.
De groene en petrol groep groep 
gaan een bloedstollende escape 
room doen. Weet jij te ontsnappen 
binnen de tijd? Kraak de codes, vindt 
de uitgangen en zorg dat je goed 
communiceert met elkaar!

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep 
gaan buiten verven op verschillende 
manieren. Met water en met stoepkrijt. 
We zijn benieuwd naar alle creaties. 
De oranje, rode en blauwe groep 
hebben een waterfestijn. En we gaan 
ook stoepkrijten. Vandaag maken 
wij er een feestje van en leven ons 
helemaal uit.
De groene groep maakt meerdere 
kleine hapjes. In groepjes worden 
deze gerechten klaargemaakt door 
de kinderen.  Hoy es dia de tapas! 
Vandaag is het tapas dag.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep houden 
een speeltuinentocht door de buurt 
en daar krijgen we honger van dus 
maken we tussen de middag wraps 
voor de lunch. 
De oranje, rode en blauwe groep 
maken er een creatieve dag van en 
smullen van zomers fruit. Daarna 
maken wij er een feestje van met het 
grote Talamander waterfestijn.
De groene en petrol groep gaan 
op jacht naar de Mol. Ken, of ben 
jij misschien wel de Mol? Wij gaan 
het zien vandaag. Bondjes worden 
gesloten. Trust nobody.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Gele, lila en paarse groep deze 
dag staat in het teken van Annie. 
M.G. Schmidt. Weten jullie welke 
boeken ze allemaal heeft geschreven? 
Misschien kunnen we een eigen 
verhaal maken met de vertel 
dobbelstenen. 
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan porselein stippen vandaag. Dat 
wordt een creatieve dag.
De groene groep zal het weekend 
alvast inluiden door deze dag te 
ontspannen met veel muziek en een 
leuke film. Kom in je onesie of een 
huispak, en ontspan.

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
De gele, lila en paarse groep 
hebben een indianen dag. Wat dragen 
indianen? We gaan dit gaan proberen 
na te maken. Nemen jullie een oud t 
shirt van papa of mama mee?
De oranje, rode en blauwe groep 
spelen het spel Twister? Maar 
vandaag doen wij dit in het groot. En 
daarna gaan we sok wormen maken.
De groene en petrol groep gaan 
met de fiets naar het bos om hutten 
te bouwen. Trek kleren aan die vies 
mogen worden en kom op de fiets. 
Eens kijken wie de mooiste hut kan 
maken

DINSDAG 28 JULI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een sportdag met de groep van boven. 
Dus sportkleding is dan wel handig.
De oranje, rode en blauwe groep 
hebben vandaag een sportdag. Neem 
je sport kleding en sportschoenen mee.
De groene en petrol groep zullen 
langs meerdere BSO locaties gaan 
om daar een lekker ijsje te halen ter 
verkoeling. Bij de locaties staan bak-
ken klaar waar wij een ijsje uit kunnen 
halen. Komen jullie op de fiets?

WOENSDAG 29 JULI
De gele, lila en paarse groep openen 
vandaag restaurant ‘ de  Talamander’. 
We maken onze eigen menukaart, 
een koksmuts en natuurlijk heerlijke 
hapjes. 
Oranje, rode en blauwe groep deze 
ochtend beginnen we rustig aan en 
maken we aardbeien pompons. Na 
de lunch komen we met zijn allen in 
actie en zijn we druk in de weer met 
‘Levend Ganzenbord’.
De groene groep steekt vandaag de 
handen uit de mouwen. Wij timmeren 
een plantenbak om deze vervolgens 
met aarde en plantenzaadjes te gaan 
vullen.

DONDERDAG 30 JULI
De gele, lila en paarse groep gaan 
erop uit! We gaan naar de Meent 
koeienboerderij. Hier gaan we 
helpen met het verzorgen van de 
dieren en krijgen we te horen wat 
er allemaal bij komt kijken. Voor de 
achterblijvers is er natuurlijk ook een 
heel leuk programma. 
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan sponstaartjes maken. En na de 
lunch leven wij ons heerlijk uit met 
‘Levend Ganzenbord’.
De groene en petrol groep staat 
vandaag een extreme test te 
wachten. Het is Expeditie Robinson 
tijd. Een dag vol activiteiten 
waarbij doorzettingsvermogen en 
samenwerking centraal staan.

VRIJDAG 31 JULI
Bij de gele, lila en paarse groep 
staat muziek centraal vandaag. We 
gaan dansen, muziekinstrumenten 
maken en schminken. 
De oranje, rode en blauwe groep 
houden een Lego-dag vandaag. Na 
alle inspanning gaan we allemaal met 
de voetjes van de vloer met het grote 
Twister spel.
De groene groep gaat vandaag de 
strijd aan om de felbegeerde vlag. 
Deze vlag gaan we zelf eerst maken. 
Kom jij ongeschonden uit de strijd 
met de laserguns? Vind de vlag en win!

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep 
herhalen vandaag de Paw Patrol dag. 
Zullen we kijken of deze weer een 
beetje anders kan worden ingevuld?
De oranje, rode en blauwe 
groep maken een voetschilderij. 
En na de lunch maken we mooie 
waxinelichtjes.
De groene en petrol groep eten 
gezellig een hapje op de Groene long. 
We gaan hier balspellen en andere 
spelletjes spelen. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep houden 
een modderdag op de Talamander. 
Extra kleding is wel handig. We 
maken klei en kunst.
Oranje, rode en blauwe groep we 
hebben een hele toffe speurtocht 
voor jullie op het programma staan. 
De groene en petrol groep gaan 
vandaag de hele dag vloggen. Like 
deze video, subscribe en tot de 
volgende keer. Elk groepje krijgt 
een eigen onderdeel om te filmen. 
Uiteindelijk zullen wij een geheel 
maken van deze filmpjes om tot een 
echte vlog te komen.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep gaan 
opruimen. Na al deze weken vakantie 
zal het best een rommeltje zijn 
op de groepen dus houden we een 
opruimdag. En natuurlijk gaan we 
niet alleen opruimen we gaan ook 
buiten spelletjes doen.
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan vandaag voor een heuse kaarten 
route.
De groene groep gaat een speurtocht 
proberen te voltooien. Door het 
oplossen van rebussen wordt het 
duidelijk waar de volgende locatie is.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
De gele, lila en paarse groep mogen 
hun sportkleding aantrekken. Want 
we gaan sporten met elkaar. Dit doen 
we op het terrein van de Talamander. 
We gaan onder andere bowlen met wc 
rollen.
De oranje, rode en blauwe groep 
maken blik bijtjes. In de middag 
kunnen alle kinderen losgaan tijdens 
de mini playbackshow. 
Groene en petrol groep wij sluiten 
de vakantie af met een toffe 
Sportdag. Nog even alle remmen los 
voor we beginnen aan het nieuwe 
schooljaar. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
De gele en paarse groep houden op 
deze laatste vakantiedag een echte 
chill dag. Trek maar makkelijke kleding 
aan zodat we lekker kunnen hangen 
met een leuke film of een spel.
Oranje, rode en blauwe groep 
wij hebben een spelletjes dag. We 
hebben heel veel in petto maar als je 
thuis nog een leuk spel hebt dan mag 
je dat meenemen. 
De groene groep gaat vandaag 
iemand kronen tot waterpong master. 


