
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
Oranje boven en Prinsheerlijk maken 
in de ochtend kaasstengels en in de 
middag gaan wij naar de Slochterlaan 
om daar verschillende balspellen te 
doen. We sluiten de dag af met een 
leuke film. 
Vlag en wimpel begint de vakantie 
met een actieve sportdag. Deze zit 
vol met waterspelletjes en andere 
gezellige activiteiten. Neem droge 
kleding en handdoek mee. 
 
DINSDAG 7 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk jullie 
kunnen je deze ochtend mooi laten 
schminken. Na de lunch gaan we met 
zijn allen naar de speeltuin in Huizen. 
Vlag en wimpel brengt vanmorgen 
een bezoekje aan de heide en we 
gaan ook lekker spelen bij Heidezicht. 
s ‘middags spelen we spelletjes op 
het plein
 
WOENSDAG 8 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel vandaag hebben we een 
verrassing  in petto voor de ouders. 
Let op! Er komt vandaag een bericht 
in het ouderportaal. s ‘Middags 
maken we een leuke wandeling in 
het bos.

DONDERDAG 9 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk 
hebben een Italiaanse dag. We 
bouwen de toren van Pizza met Kapla 
blokjes en gaan zelf pizza’s maken. 
er is tijd om lekker te spelen en we 
sluiten de dag af met wat lekkers. 
Vlag en wimpel vandaag hebben we 
een echte Italiaanse dag. We bouwen 
de toren van Pizza met Kapla, maken 
zelf mini pizza’s onder een ‘ echte 
steenoven’ en als afsluiting van 
de dag hebben we nog een leuke 
verassing. Maar dat houden we nog 
even geheim.

VRIJDAG 10 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel jullie mogen vandaag elke 
held zijn die je wil. Je maakt vandaag 
je eigen heldendiploma.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Prinsheerlijk, Oranje boven in 
de ochtend organiseren wij een 
sportochtend. Trek dus lekker sportieve 
kleding aan. Na een heerlijke lunch 
gaan we naar een super leuke 
speeltuin in Huizen. 
Vlag en wimpel vandaag staat 
helemaal in het thema van je 
favoriete vakantie bestemming. In 
de ochtend maken we een wereldbol 
van papier-maché en bereiden we een 
lekkere multiculturele lunch voor. In 
de middag houden we een leuke quiz 
over verschillende landen en culturen 
en daarna gaan we nog even lekker 
naar buiten. 

DINSDAG 21 JULI
Prinsheerlijk, Oranje boven we 
beginnen de dag met het leuke spel 
Cluedo. Wie maakt zijn kaart vol? In 
de middag waaien we buiten lekker uit 
en we sluiten de dag af met een leuke 
film en wat lekkers. 
Vlag en wimpel het thema is water 
vandaag. We doen verschillende 
waterspellen buiten dus trek maar 
kleren aan die nat mogen worden en 
neem een extra setje kleren mee. We 
maken een eigen waterbaan van plastic 
bekertjes en andere spullen. 

WOENSDAG 22 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag en 
wimpel vandaag voegen wij gezellig 
samen met BSO het Spiegeltje. We 
maken een mooie stoepkrijttekening 
waarbij je zelf deel van de tekening 
bent. Voorbeeld: Jij ligt op de grond 
en je krijgt 2 vleugels van krijt. Voor 
in de namiddag bakken we lekkere 
kaasstengels en appelhapjes.

DONDERDAG 23 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk we 
maken vandaag samen 2 lekkere verse 
soepen die we natuurlijk ook proeven. 
In de middag houden we een disco dus 
trek vandaag je mooiste kleding aan.
Vlag en Wimpel gaat vandaag een 
dagje naar Oud Valkeveen. Neem je 
zwemkleding en handdoek mee in een 
tas? Er is ook een strand aanwezig 
waar we natuurlijk gebruik van gaan 
maken bij mooi weer. 

VRIJDAG 24 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel we starten de dag met 
dotpainting. We beloven dat dit heel 
leuk wordt! In de middag bevrijden 
wij samen de bevroren dieren op de 
Emmaschool. Maar hoe doe je dat en 
wat is de snelste manier?
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WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk we 
beginnen met ochtendgymnastiek in 
de gymzaal. Na een uitgebreide lunch 
vertrekken wij om 13:30 uur naar de 
Eekhoorn, dit is een leuke speeltuin 
in Kortenhoef. Je kunt er klimmen, 
schommelen en echte hutten bouwen. 
Doe je makkelijke kleding aan?
Vlag en wimpel vandaag gaan we 
mozaïek maken op de groep en doen 
we een hinkelwedstrijd. Wie kan dit 
het langste volhouden en wie maakt 
de langste hinkelbaan? Verder blazen 
we MEGA bellen met bellenblaas en 
stokken. 

DINSDAG 14 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk  
vandaag staat de hele dag in het teken 
van waterpret. Neem je zwembroek/
badpak mee en laat je verrassen. Heb 
je thuis een gaaf waterpistool liggen 
neem die zeker mee.
Vlag en wimpel houdt vandaag een 
spelletjesdag. We gaan battelen. 
Tussendoor bereiden we een High Tea 
voor met lekkere koekjes en wraps en 
maken we zelf verse jam.

WOENSDAG 15 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel spelen met elkaar het 
toffe spel apenkooi. We klimmen, 
springen en rennen. Na de lunch is er 
misschien nog wel tijd om een leuke 
knutsel te maken. 

DONDERDAG 16 JULI
Oranje boven en Prinsheerlijk alle 
kabouters verzamelen! Je mag je 
eigen kabouter knutselen en na een 
uitgebreide lunch gaan we naar het 
kabouterbos in Baarn.
Vlag en wimpel heeft een creatieve 
dag. We gaan breien, haken en aan de 
slag met de naaimachine. Tussen het 
werken door is er ook nog tijd voor 
een overheerlijke lunch in Franse stijl. 

VRIJDAG 17 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel in de ochtend knutselen 
wij een mooie bloem. Bedenk je vast 
aan wie ga jij deze gaat geven? Na de 
lunch houden we een waterestafette 
met allemaal leuke spelletjes. 

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Met Prinsheerlijk, Oranje boven 
gaan we sponstaartjes maken en 
natuurlijk gezellig samen lunchen. 
We houden sjoelwedstrijden en 
we gaan buiten of in de gymzaal 
hoepeldansen. Trek maar lekker 
sportieve kleding aan. 
Vlag en wimpel wij gaan ijs 
testen vandaag. We hebben een 
ijssalonroute uitgestippeld in de 
omgeving en we gaan testen waar 
ze het lekkerste ijs hebben. Inclusief 
juryrapport en puntentelling. Neem 
vandaag je fiets en rugtas mee want 
die heb je echt nodig. 

DINSDAG 28 JULI
Met Prinsheerlijk, Oranje boven 
gaan we naar speelbos  ’t Laer.  Trek 
je oude kleren en stevige schoenen 
aan. We gaan hutten bouwen. Lekker 
picknicken en een speurtocht doen.
Vlag en wimpel heeft vandaag een 
spannende dag. We starten met de 
voorbereidingen van je lunch. Rond 
12:00 uur worden we opgehaald en 
worden we geblinddoekt in de bus 
gezet en ergens gedropt. We moeten 
er gezamenlijk voor zorgen dat we 
terugkomen op de BSO. 

WOENSDAG 29 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel vandaag voegen we weer 
samen met BSO ‘t Spiegeltje.
We spelen verschillende soorten 
tikkertje. Na de lunch gaan we verven 
met scheerschuim, dat wordt kliederen.

DONDERDAG 30 JULI
Prinsheerlijk, Oranje boven 
beschilderen deze morgen bekers. 
Daarna hebben we een gezellige 
lekkere lunch. In de middag maken 
we bellenblaas-stokjes en hebben  
we een bellenblaastap. 
Vlag en wimpel brengt vandaag een 
bezoek aan de geiten boerderij in het 
Amsterdamse bos. Als we nog tijd 
over hebben gaan we natuurlijk ook 
nog even naar de speeltuin.

VRIJDAG 31 JULI
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel houden een stoepkrijt-
wedstrijd. Wie krijt de leukste, 
mooiste of gekste vakantietekening? 
We gaan lekker gourmetten en 
kunnen een glittertattoo laten 
zetten.

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Prinsheerlijk, Oranje boven wij gaan 
zelf ijsjes maken, gezellig lunchen en 
rijstbollen beschilderen. En als klap op 
de vuurpijl gaan we buiten dansen. Als 
de ijsjes goed bevroren zijn, eten we 
ze lekker op.  
Vlag en wimpel gaat vandaag op 
avontuur in het belevenissen bos. Trek 
maar oude kleding aan die vies mag 
worden.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Prinsheerlijk en Oranje boven 
bezoeken vandaag een kaasboerderij. 
Leuk, leerzaam en ook lekker.  Hier 
gaan we ook picknicken en maken we 
een mooie regenboogzon.
Vlag en wimpel houdt vandaag 
een expeditie Robinson dag vol met 
spannende activiteiten en opdrachten. 
Durf jij het aan? 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag en 
wimpel zijn vandaag lekker samen. In 
de ochtend dansen wij de stop dans en 
na de lunch versieren we onze eigen 
maskers.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Prinsheerlijk en Oranje boven 
gaan hutten bouwen op het plein. 
We knutselen een regenboog, gaan  
gezellig samen lunchen en maken 
buiten een reuze vakantieschilderij.
Vlag en wimpel wij maken vandaag 
zelf een film. Wie is de regisseur? Wie 
de acteurs en wie staat er achter de 
camera? We sluiten de dag af met een 
leuke film met popcorn.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag en 
wimpel wij sluiten de vakantie samen 
af en doen verschillende balspelen 
op het veldje. We maken exotische 
fruitspiesjes en hotdogs voor de lunch. 
En dan is deze vakantie ineens al weer 
voorbij.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Prinsheerlijk, Oranje boven 
maken vanmorgen een mandala 
dromenvanger. We bakken broodjes en 
eten ze ook lekker op. Daarna gaan we 
naar de speeltuin en kijken of het ons 
lukt bevroren beestjes te bevrijden.
Vlag en wimpel speelt op het plein 
levend Stratego. En we maken samen 
heerlijke sushi voor de lunch. En dan 
hebben we nog een gezamenlijke 
groepsopdracht. Lukt het jullie om de 
dieren te bevrijden?

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Prinsheerlijk, Oranje boven en Vlag 
en wimpel  gaan naar Jeugdland 
waar we naar hartenlust de hele 
dag kunnen spelen en bouwen en 
picknicken. Trek je kleding aan die 
een beetje vies mag worden? 

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag en 
wimpel maken een mooie panfluit van 
rietjes. Na de lunch gaan we naar de 
gymzaal waar we circus kunsten gaan 
oefenen en laten zien.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Prinsheerlijk, Oranje boven deze 
ochtend staat in het teken van 
Hollandse buitenspelen.  Daarna 
trakteren we onszelf op een zomerse 
lunch en gaan we schaduwtekenen.
Vlag en wimpel neem vandaag je fiets 
mee want we gaan lekker naar buiten. 
We hebben een fietsroute uitgestippeld 
en doen tussendoor leuke spelletjes 
en opdrachten en misschien is er aan 
het eind van de dag nog tijd voor een 
lekkere afkoeling.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag 
en wimpel maken er samen een 
super gezellige dag van bij speeltuin 
de Eekhoorn. Daar gaan we spelen 
en bouwen en picknicken. Trek maar 
lekkere sportieve kleding aan die een 
beetje vies mag worden. 


