
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.

BSO
SPETTERS

!!

WOENSDAG 15 JULI
Spetters 1 gisteren waren jullie echte 
atleten en die verdienen natuurlijk ook 
een medaille. Die gaan we vandaag 
maken. Ook maken we heerlijke 
Romeinse bananen cake.
Spetters 2 maakt heerlijke hapjes 
om mee te nemen op onze reis naar 
een nieuw dorp. De hapjes die we 
gemaakt hebben nemen we mee terwijl 
we op zoek gaan naar dit nieuwe 
dorp. Dan kunnen we onderweg lekker 
picknicken.

DONDERDAG 16 JULI
Spetters 1 strategie was heel belang-
rijk in de tijd van de Romeinen en 
Grieken, we spelen vandaag daarom 
het strategische spel ‘ Levend 
Stratego’. Kun jij de vlag van het 
andere team vinden? 
Spetters 2 na alle inzet gaan we in 
de ochtend rustig beginnen en gaan 
we even heerlijk relaxen. Maar daarna 
moeten jullie aan de bak en gaan we 
jullie kennis over de romeinse tijd 
testen door middel van een echte quiz. 

VRIJDAG 17 JULI
Spetters 1 en 2 vandaag gaan jullie 
een eigen vlag maken. Hoe ziet de 
vlag van je Koninkrijk er uit? Na 
een drukke week creëren we een 
rust moment waarbij we het thema 
aanhouden. 

WEEK 1
THEMA OERTIJD 
MAANDAG 6 JULI
Spetters 1 we gaan vandaag hele 
grote kleurrijke olifanten verven 
en buiten lekker rennen terwijl we 
holbewoner tikkertje spelen. En 
we sluiten de dag samen af met de 
stopdans. 
Spetters 2 maakt op deze eerste 
vakantiedag een eigen fossiel. Zo 
kunnen ze over 1 miljoen jaar ons 
fossiel bewonderen. In de Oertijd 
werden hunebedden gemaakt ook wij 
gaan een poging doen om er een te 
maken.

DINSDAG 7 JULI
Spetters 1 maakt vandaag dino deeg 
koekjes met afdrukken van echte dino 
poten erin. Hoe zouden ze smaken? 
Ook gaan we lekker naar buiten en 
zoeken we takken voor een oertijd 
mikado spel. 
Spetters 2 vroeger moest je jagen en 
daar had je een wapen voor nodig. 
Wij gaan vandaag ook ‘jagen’ en 
daarvoor maken we  een blaaspijp. Na 
de ‘ jacht’ maken, bakken en eten we 
in ons kamp brood.

WOENSDAG 8 JULI
Spetters 1 gaat lekker genieten 
van een gebakken of gekookt eitje. 
We kijken een leuke film en spelen 

vervolgens buiten het slapende beer 
spel. Tegelijkertijd met de film is er 
ook een kleine speurtocht door de 
school. Hier moeten jullie plaatjes 
zoeken die te maken hebben met het 
thema Oertijd.
Spetters 2 muurtekeningen kwamen 
veel voor in de Oertijd kan jij ook 
een mooie muurtekening maken? Ook 
heb je beschutting nodig vandaar dat 
we onze eigen hut gaan maken.

DONDERDAG 9 JULI
Spetters 1 het wordt hopelijk een 
spetterde dag want we gaan een 
waterballonnen gevecht houden en 
we maken een handafdruk ornament 
die we gaan bakken en daarna mooi 
gaan beschilderen. Trek je kleding 
aan die nat en vies mag worden?
Spetters 2 in de Oertijd leefden 
er ook Dinosaurussen. En wij gaan 
die vandaag zelf maken. Wat ook 
heel belangrijk was om eten te 
verzamelen. Ze hadden toen nog 
geen koelkast maar dat bewaarden ze 
in potten. En die gaan wij vandaag 
zelf maken. 

VRIJDAG 10 JULI
Spetters 1 en 2 wie heeft er zin om 
lekker vieze handen te krijgen? We 
gaan kleien en verven, dat beloofd 
een gegarandeerde leuke chaos 
te worden. Wie doet er mee met 
verstoppertje spelen?

WEEK 2
THEMA ROMEINSE TIJD 
(Week van de Grieken en Romeinen) 

MAANDAG 13 JULI
Spetters 1 vandaag maken we van 
klei een pot die ze in de tijd van de 
Grieken en Romeinen gebruikten. En 
we knutselen onze eigen helm zodat 
we de hele week goed beschermd zijn.
Spetters 2 wat de Romeinen vroeger 
heerlijk vonden om te doen is om 
naar een badhuis te gaan. Wij 
gaan er een proberen zelf een te 
maken. We gaan filosoferen over de 
verschillen tussen toen en nu. 

DINSDAG 14 JULI
Spetters 1 de olympische spelen 
zijn heel lang geleden begonnen 
en ze zijn ontstaan in het oude 
Griekenland. Trek dus je sportieve 
kleding aan want we hebben vandaag 
een Olympische sportdag. 
Spetters 2 In het oude Griekenland 
zijn de olympische spelen begonnen 
en wij gaan vandaag kijken of jullie 
ook olympische spelers zijn. Trek je 
sportieve kleding aan?

WEEK 3 
THEMA FARAO EGYPTE 
MAANDAG 20 JULI
Spetters 1 we gaan heerlijk genieten 
van een zelfgemaakte fruit/groente 
spies. We spelen buiten mummie 
tikkertje en maken een mummie 
poppetje, dat wordt ingewikkeld.
Spetters 2 we gaan er achter komen 
hoe goed jullie kennis is over Egypte 
en de tijd van de farao’s.
Daarna maken we een Farao masker 
maken zodat jullie allemaal de baas 
zijn van het rijk.

DINSDAG 21 JULI
Spetters 1 we maken vandaag een 
Farao hoofdmasker en van hard 
werken krijg je honger dus maken we 
heerlijke worstenbroodjes. Daarna 
spelen we buiten een verstopspelletje 
en openen we de zandbak.
Spetters 2 vandaag gaan wij ons 
best doen om een echte piramide te 
maken. En de farao’s droegen ook veel 
sieraden dus ook die gaan we maken. 

WOENSDAG 22 JULI
Spetters 1 vandaag raken we in de 
knoop want we maken een heel groot 
spinnenweb. Ook vouwen we een mooie 
piramide en maken we die mooi. 

Spetters 2 als er vroeger een farao 
overleed werden die gemummificeerd. 
Wij gaan ons best doen om vandaag 
een enge mummie te maken. Waar je 
vroeger ook aan kon zien of iemand 
een farao was is door de staf die hij 
droeg en die gaan wij ook maken.

DONDERDAG 23 JULI
Spetters 1 we toveren vandaag een 
sarcofaag pennen bakje in elkaar en 
maken die mooi met alles wat we 
kunnen vinden. Wie kan het vaakst 
touwtje springen, ga jij de uitgading 
aan? We sluiten af met de stopdans. 
Spetters 2 we gaan de spelletjes doen 
die ze destijds ook speelden. En na al 
het harde werken hebben jullie vast 
honger gekregen dus gaan we ook het 
eten proeven wat ze toen aten.

VRIJDAG 24 JULI
Spetters 1 en 2 wie wil er lijken op 
een echte mummie? We gaan elkaar 
inwikkelen met toiletpapier. En we 
maken zelf een perkamentrol. Om 
wat energie kwijt te raken gaan we 
buiten lekker uitrazen met het spel 
ren je rot. 

WEEK 4
THEMA MIDDELEEUWEN 
(Deze week staat in het teken van de 
middeleeuwen. Kom dus in je mooiste 
prinsessen jurk of ridder pak)   
MAANDAG 27 JULI
Spetters 1 we starten de week met 
het maken van een ridderschild. En 
we spelen als prinsessen en echte 
ridders buiten. 
Spetters 2 om ons zelf te kunnen 
beschermen gaan we een schild 
maken met een eigen wapenschil-
dering er op. En we bedenken een 
dans of een act met de muziek die  
ze toen maakten.

DINSDAG 28 JULI
Spetters 1 maakt een kasteel en een 
gezond feestmaal waar we met zijn 
allen van gaan genieten.
Spetters 2 om ons kasteel te kunnen 
beschermen gaan we leren hoe 
je moet schieten met een pijl en 
boog. Daarna gaan we een ridder of 
jonkvrouw maken. 

WOENSDAG 29 JULI
Spetters 1 neem voor vandaag 
kleding mee die nat mag worden.  
Wij houden namelijk een middeleeuws 
water gevecht. Ook gaan we kliederen 
en kladderen en maken we ons eigen 
droomkasteel.
Spetters 2 om te kijken hoe 
behendig jullie zijn gaan we 
middeleeuwse spelletjes spelen.
Daar hebben jullie vast honger van 
gekregen dus bakken we een lekkere 
kruidkoek. 

DONDERDAG 30 JULI
Spetters 1 we hebben vandaag een 
speurtocht op de planning staan en 
daarbij kunnen jullie gouden munten 
vinden. 
Spetters 2 wie gaat er mee naar het 
Muiderslot om de ervaringen van 
de middeleeuwen van dichtbij te 
beleven.

VRIJDAG 31 JULI
Spetters 1 en 2 we maken vandaag 
een schatkaart, weet jij nog waar jou 
eigen schat verstopt ligt? 

WEEK 5 
THEMA WERELDREIZIGERS 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Spetters 1 een eigen paspoort 
maken hoe tof zou dat zijn? Als echte 
ontdekkingsreiziger heb je die wel 
nodig. En we bakken lekkere hapjes 
voor onze reis. Tussendoor doen we 
ook nog een stoelendans. 
Spetters 2 we maken vandaag onze 
eigen wereldbol om te kijken waar 
we allemaal nog heen gaan in ons 
leven. En om te kunnen reizen heb je 
wel eten nodig daarom gaan we wat 
lekkers maken.
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Spetters 1 hopelijk is er niemand 
bang voor piraten, want we gaan 
een groot piratenschip schilderen. 
En wie durft het aan om allemaal 
verschillende soorten eten te 
proeven? We gaan ook nog lekker 
buiten klimmen en klauteren.
Spetters 2 wij gaan, net als de 
vroegere ontdekkingsreizigers, onze 
eigen vlag bedenken.
En we gaan op ontdekkingstocht. 
Om te zien waar we uit gaan komen 
moeten we wel alle vragen goed 
beantwoorden.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Spetters 1 wie is waar op vakantie 
geweest? En kun jij aanwijzen waar je 
bent geweest. Verder gaan we piraten 
hoofden knutselen en wie maakt de 
beste piraat? Bij warm weer gaan we 
lekker buiten spelen met water.
Spetters 2 het snelle en enige 
vervoer wat ontdekkingsreizigers 
hadden om naar verre andere landen 
te gaan was met de boot. Vandaag 
maken wij een eigen boot. Om veilig 
uit de zon te blijven tijdens de onze 
reis maken we een hoed. 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Spetters 1 we beginnen vandaag 
met het landen/hoepel tikkertje. Wie 
is er snel en slim genoeg om niet 
getikt te worden? Verder maken we 
een landenvlaggenslinger en een zelf 
bedachte schatkaart. 
Spetters 2 we gaan niet alleen de 
aarde ontdekken maar ook de ruimte.  
We bouwen een waterfles raket. 
Vanuit de hoogte heb je een goed 
overzicht op het land en dat helpt 
ons om een landkaart te maken. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Spetters 1 en 2 we maken een mooie 
magische tekening met krijt. En 
ontdekkingsrezigers zeilen de wereld 
over. Wij houden het bij zeilbootjes 
knutselen. Aan het eind van de dag 
doen we stopdans.

WEEK 6 
THEMA MODERNE /  
FUTURISCHE TIJD 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Spetters 1 wij knutselen vandaag 
een echte robot. Wat moet hij kunnen 
om je leven gemakkelijker te maken?
Spetters 2 vandaag denken we na 
over de toekomst. We maken zelf 
een strip over hoe ons leven er in 
de toekomst uit ziet en we schrijven 
een blog of maken een vlog over hoe 
kinderen in 2050 leven. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Spetters 1 we gaan met de hele 
groep naar Kidsplay world in Almere. 
Trek maar makkelijke kleding aan. 
Spetters 2 gooit alle energie er 
vandaag uit in het Speelbos. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Spetters 1 wat ben of doe ik als ik 
later groot ben? Vandaag schijven 
we onze dromen op en stoppen die 
in een potje. Na de lunch spelen we 
poort tikkertje.

Spetters 2 zouden we in de toekomst 
eindelijk te weten komen of aliens 
bestaan? Vandaag gaan we kleien 
hoe we denken dat die er uit zien. 
En daarna gaan we lekker dansen als 
een robot.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Spetters 1 wat wil jij later worden? 
Teken hoe jou leven eruit ziet als 
je later groot bent. Er is ruimte 
om lekker te spelen vandaag en 
misschien krijgen we bezoek. 
Spetters 2 we hopen op mooi weer 
zodat we een heerlijk waterfestijn 
kunnen gaan houden.
Daarna gaan we proefjes doen en 
ontdekken wat er allemaal mogelijk is 
in de toekomst.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Spetters 1 en 2 de laatste dag van 
de vakantie is aangebroken. We 
bakken futuristische koekjes met 
Karin en het ontwerp zal volgens  
de nieuwste mode zijn.  


