
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.!!

SPORT 
BSO’S

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
We starten de zomervakantie sportief! 
En beginnen met basis trefbal. Maar 
er bestaan zoveel andere vormen van 
trefbal waar we graag, samen met 
jullie, kennis mee willen maken. Kom 
je sportief gekleed naar de BSO! 

DINSDAG 7 JULI
Skateboarden, skaten, rolschaatsen, 
fietsen, alles verloopt op rolletjes 
vandaag. Heb je iets van deze 
materialen thuis? Neem deze dan mee 
naar de BSO. Denk aan goede kleding 
en schoenen en bescherming. 

WOENSDAG 8 JULI
Vandaag gaan we het heerlijk 
buitenspel ‘ Levend Stratego’ spelen. 
Welk team speelt het slimst en 
weet de vlag van het andere team 
te veroveren? Kom in camouflage 
kleding, zodat je jezelf goed kunt 
verstoppen! Wij verzorgen de 
schmink en laten iedereen er op z’n 
best uit zien.

DONDERDAG 9 JULI
Vandaag hebben we een ‘ luchtig’ 
dagje. Sporten als speedminton en 
volleybal. Jullie gaan kennis maken 
met verschillende sporten die door de 
lucht vliegen. 

VRIJDAG 10 JULI
We gaan op pad! Waar we naartoe 
gaan is nog een verrassing maar dat 
we buiten zijn is een feit. Trek maar 
sportieve kleding aan en neem je 
goede humeur mee.

WEEK 2
MAANDAG 13 JULI
We gaan met alle kinderen als echte 
Schotten een aantal Highland Games 
doen om te kijken wie de allersterkste 
sport BSO ’er is. Aan het einde van de 
games gaan we met zijn allen een pot 
touwtrekken terwijl de jury de scores 
gaat tellen. 

DINSDAG 14 JULI
Wij gaan de natuur in en verkennen. 
Met een schepnetje en loep kom 
je in een wereld die je normaal 
niet zo snel ziet. Ook gaan we een 
mini ecosysteem maken en een 
dierenhotel.

WOENSDAG 15 JULI
Nummertje 29, 37, 80 , 6, 36, 41, 
22 BINGOOOOO! We houden vandaag 
een Bingomiddag met kleine prijzen. 
En natuurlijk is er tijd om buiten te 
spelen en te sporten. 

DONDERDAG 16 JULI
We spelen het bosspel ‘ Levend 
Catan’. In deze combinatie van levend 
Stratego en het douane-spel kunnen 
jullie laten zien of je een spel 
tactisch kunt spelen. Wat is de beste 
manier om te kunnen winnen van je 
tegenstander? Trek sportieve kleding 
aan en goede schoenen.

VRIJDAG 17 JULI
Atletiek sport is een veelzijdige en 
boeiende sport waar vrijwel alle 
spieren in het lichaam bij gebruikt 
worden. Sprinten, hordelopen, 
hoogspringen, verspringen, kogel-
stoten en balwerpen en de atletiek 
clinic is compleet. Trek maar goede 
sportschoenen en sportkleding aan.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
We kruipen in de huid van een echte 
kunstenaar. Schilderen, graffiti en 
mozaïeken noem maar op het komt 
allemaal aan bod. Wat voor kunstwerk 
ga jij maken? 

DINSDAG 21 JULI
Hopelijk is vandaag jouw geluksdag 
en is monopoly 1 van je favoriete 
spellen. Wij hebben namelijk weer 
een nieuw ‘ levend spel’ voor jullie 
bedacht. Te weten ‘ Sportmonopoly’. 
Laat je verrassen en uitdagen en wie 
weet ben jij de winnaar.

WOENSDAG 22 JULI
Op de Sport BSO maken we onze eigen 
Legomasters. Ken je het programma 
van TV? Wij gaan geen grote strijd aan 
maar we laten onze creativiteit naar 
voren laten komen en maken samen de 
mooiste lego bouwwerken.  

DONDERDAG 23 JULI
Al even niet meer naar de kermis 
geweest? Corona gooide dit jaar roet in 
het eten maar dan halen we de kermis 
toch gewoon naar de BSO toe. Jij gaat 
je vast vermaken vandaag.  

VRIJDAG 24 JULI
Sport en spel staan vandaag centraal. 
En bij BSO het Honk komen alle 
spellen tot leven. Wie weet komen 
jouw favoriete spellen ook wel 
aan bod. Vergeet vooral niet je 
sportkleding mee te nemen.

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
‘Levend RISK’ is een teamspel voor 
echte veroveraars gebaseerd op 
het bordspel ‘ RISK’. Verschillende 
legers dagen elkaar uit met allerlei 
spelletjes om zo elkaars land te 
veroveren en een zo groot mogelijk 
rijk te stichten. Dit is wat wij 
vandaag ook gaan doen met elkaar. 

DINSDAG 28 JULI
Hoe leuk? Wij krijgen een honkbal 
clinic van de enige echte Percy 
Insenia! De afgelopen jaren was hij 
voor Oranje actief op de Olympische 
Spelen. Hij deed mee aan Wk’s en 
EK’s en werd tijdens het World Port 
Tournament in 2003 uitgeroepen tot 
meest populaire speler. Maak je borst 
maar nat voor een onwijs gave clinic. 
Trek sportieve kleding aan en kom 
goed uitgeslapen. 

WOENSDAG 29 JULI
Vandaag gaan we naar de duinen. 
Niet aan zee maar naar de Soester-
duinen. Leef je uit in de klimbomen, 
op de trimbaan, ga rollen in het zand 
of gewoon lekker chillen. Het kan, en 
mag allemaal. Neem je sportkleding 
mee. Wij zorgen voor de rest. 

DONDERDAG 30 JULI
We stappen vandaag in de wereld van 
foto’s en film. Denk aan stopmotion, 
foto illusies en vlogs maken. We 
kunnen zoveel verschillende dingen 
doen rondom dit thema. 

VRIJDAG 31 JULI
We toveren sport BSO het Honk om 
tot een echt Italiaans restaurant. We 
noemen het ‘Bella ’t Honk’. We zijn 
zelf de kok en maken eigen pesto 
en bruschetta. En het leuke van 
dit restaurant is dat we ook zelf de 
gasten zijn die mogen aanschuiven 
aan tafel.  

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Ben jij goed in speuren en puzzelen 
dan komt dit vandaag goed van 
pas. We gaan verschillende puzzels 
en raadsels oplossen en de code 
proberen te kraken.  
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Welk team heeft het meeste geduld, 
is het sterkste en kan het beste 
balans houden? Door proeven te 
spelen strijden we in diverse teams 
om de Robinsontitel 2020 van de 
Sport BSO’s. Trek je sportiefste 
kleding aan en vooral goede 
schoenen.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Steen, papier schaar, de zomer-
vakantie is bijna klaar! Zet je beste 
beentje voor, tijdens dezze estafette 
dag. We draaien we de hele dag door.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Altijd al een keer mee willen doen 
aan een spelshow? Vandaag is je 
kans. We spelen verschillende spellen 
die je normaal alleen op tv ziet. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
De Vikingen hebben veel indruk 
achter gelaten tot op de dag 
van vandaag. Veel plaatsnamen, 
vooral in Engeland, komen uit de 
Scandinavische taal. Sieraden, 
zwaarden en schilden betekenden 
veel voor de Vikingen in hun strijd. 
Vandaag hebben wij een Viking dag. 
We gaan zelf zwaarden/schilden 
maken en natuurlijk gaan we ‘de 
strijd’ aan met elkaar. 

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Vandaag wordt er ‘toevallig’ bij de 
BSO een misdaad gepleegd. De sport 
BSO schakelt jullie jullie hulp in om 
de dader, het motief en het wapen te 
achterhalen. Lossen jullie de misdaad 
op? We spelen ‘Levend Cluedo’. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Ook deze vakantie hebben we weer 
een keer een echte voetbal dag. Trek 
het tenue van je favoriete club aan 
en zet je beste beentje voor. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Golfen met je voet of met een 
golfstick jullie gaan beide 
uitdagingen aan op onze eigen 
uitgezette footgolf en golfbanen. 
Kom je weer in sportieve kleding en 
op goede schoenen naar de BSO?

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Wij gaan vandaag iets bijzonders 
doen. Rennend, springend en 
lopend sporten is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Ervaar 
hoe het is om te sporten in een 
rolstoel en doe mee aan 1 van de 
actiefste rolstoelsporten. Te weten 
rolstoelbasketbal. Wij zijn benieuwd 
hoe snel je dit kunt. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
En dan zijn we ineens al weer 
aanbeland bij de laatste vakantiedag. 
Bouw jij de hoogste toren, scoor jij 
de meeste bottle flips of ben je de 
snelste sprinter? Ga de battle aan 
tijdens de sport BSO mini games.  
We sluiten deze zomervakantie 
heerlijk af met elkaar. 

ZORG ERVOOR DAT JE ELKE 
DAG SPORTIEVE KLEDING EN 
SCHOENEN AAN HEBT.  
NEEM VOOR DE ZEKERHEID EEN 
EXTRA SETJE KLEDING MEE EN 
STOP OOK EEN ZWEMBROEK/
HANDDOEK IN JE TAS. ALTIJD 
HANDIG ALS HET WARM IS.      


