
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
Tiens 1 vandaag gaan we met de bus 
naar het Amsterdamse bos. We gaan 
ravotten en naar de geitenboerderij. 
Trek maar lekker oude kleding aan die 
vies mag worden.
Tiens 2 we gaan zwemmen en 
bommetjes maken in de Biezem. Dit 
is een zwembad in Laren. Neem je 
zwemspullen mee en kom op de fiets 
want we fietsen er samen heen.
Tiens 4 ga je mee naar zee? We gaan 
vandaag met de busjes naar het 
strand in Noordwijk. Heerlijk spelen, 
picknicken en spelletjes doen. 
 
DINSDAG 7 JULI
Tiens 1 we gaan zwemmen en 
bommetjes maken in de Biezem. Dit 
is een zwembad in Laren. Neem je 
zwemspullen mee en kom op de fiets 
want we fietsen er samen heen.
Tiens 2 ga je mee naar zee? We gaan 
vandaag met de busjes naar het 
strand in Noordwijk. Heerlijk spelen, 
picknicken en spelletjes doen.
Tiens 4 we gaan vandaag suppen 
in Loosdrecht. Zorg dat je je zwem-
kleding bij je hebt. Laten we hopen 
op mooi weer.

WOENSDAG 8 JULI
Tiens 1 ga je mee naar zee? We gaan 
vandaag met de busjes naar het 
strand in Noordwijk. Heerlijk spelen, 
picknicken en spelletjes doen.
Tiens 2 we gaan vandaag suppen 
in Loosdrecht. Zorg dat je je zwem-
kleding bij je hebt. Laten we hopen 
op mooi weer.
Tiens 4 we gaan op de fiets naar 
een leuke plek waar we gaan midget-
golven. Trek maar sportieve kleding 
aan en kom dus op de fiets. 

DONDERDAG 9 JULI
Tiens 1 we gaan vandaag suppen 
in Loosdrecht. Zorg dat je je 
zwemkleding bij je hebt.
Laten we hopen op mooi weer.
Tiens 2 we gaan op de fiets naar 
een leuke plek waar we gaan midget-
golven. Trek maar sportieve kleding 
aan en kom dus op de fiets.
Tiens 4 vandaag gaan we met de bus 
naar het Amsterdamse bos. We gaan 
ravotten en naar de geitenboerderij. 
Trek maar lekker oude kleding aan die 
vies mag worden.

VRIJDAG 10 JULI
Tiens 1 we gaan op de fiets naar 
een leuke plek waar we gaan midget-
golven. Trek maar sportieve kleding 
aan en kom dus op de fiets.
Tiens 2 vandaag gaan we met de bus 
naar het Amsterdamse bos. We gaan 
ravotten en naar de geitenboerderij. 
Trek maar lekker oude kleding aan die 
vies mag worden
Tiens 4 we gaan zwemmen en 
bommetjes maken in de Biezem. Dit 
is een zwembad in Laren. Neem je 
zwemspullen mee en kom op de fiets 
want we fietsen er samen heen.

WEEK 2
MAANDAG 13 JULI
Tiens 1 we gaan lekker kokkerellen 
in de keuken, of herrie met kipkerrie. 
Wat we gaan maken en wat er op het 
menu staat, dat beslissen jullie zelf.
Tiens 2 iedereen kent Harry Potter. 
Vandaag gaan we toveren en heksen 
op de Tiens Harry Potterdag.
Tiens 4 wie gaat er mee naar de 
duinen? We gaan niet naar het 
strand maar naar Soest. Daar zijn de 
Soesterduinen. Het is wel een stukje 
fietsen dus zorg dat je fiets goed in 
elkaar zit.

DINSDAG 14 JULI
Tiens 1 iedereen kent Harry Potter. 
Vandaag gaan we toveren en heksen 
op de Tiens Harry Potterdag.
Tiens 2 wie gaat er mee naar de 
duinen? We gaan niet naar het 
strand maar naar Soest. Daar zijn de 
Soesterduinen. Het is wel een stukje 
fietsen dus zorg dat je fiets goed in 
elkaar zit.
Tiens 4 we houden vandaag een 
experimenten en proefjes dag. Ben 
je benieuwd wat je allemaal met een 
aardappel kan? Je gaat het vandaag 
zien en er zelf achter komen.

WOENSDAG 15 JULI
Tiens 1 wie gaat er mee naar de 
duinen? We gaan niet naar het 
strand maar naar Soest. Daar zijn de 
Soesterduinen. Het is wel een stukje 
fietsen dus zorg dat je fiets goed in 
elkaar zit.
Tiens 2 we houden vandaag een 
experimenten en proefjes dag. Ben 
je benieuwd wat je allemaal met een 
aardappel kan? Je gaat het vandaag 
zien en er zelf achter komen.
Tiens 4 vandaag staan de dieren 
centraal. We maken een insectenhotel 
en vogelhuisjes. Lekker creatief in 
het atelier.

DONDERDAG 16 JULI
Tiens 1 we houden vandaag een 
experimenten en proefjes dag. Ben 
je benieuwd wat je allemaal met een 
aardappel kan? Je gaat het vandaag 
zien en er zelf achter komen..
Tiens 2 vandaag staan de dieren 
centraal. We maken een insectenhotel 
en vogelhuisjes. Lekker creatief in 
het atelier.
Tiens 4 we gaan lekker kokkerellen 
in de keuken, of herrie met kipkerrie. 
Wat we gaan maken en wat er op het 
menu staat, dat beslissen jullie zelf.

VRIJDAG 17 JULI
Tiens 1 vandaag staan de dieren 
centraal. We maken een insectenhotel 
en vogelhuisjes. Lekker creatief in 
het atelier.
Tiens 2 we gaan lekker kokkerellen 
in de keuken, of herrie met kipkerrie. 
Wat we gaan maken en wat er op het 
menu staat, dat beslissen jullie zelf.
Tiens 4 iedereen kent Harry Potter. 
Vandaag gaan we toveren en heksen 
op de Tiens Harry Potterdag.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Tiens 1 het is Sushi Time! Misschien 
lust niet iedereen het. Maar maken 
kunnen we het wel. Wij zijn creatief 
met voedsel. Eens kijken hoe je dat 
allemaal gaat fiksen in de keuken.
Tiens 2 vandaag maken we zelf een 
bowlingbaan op Tiens. Wist je dat 
bowlen niet alleen een spel is maar 
ook echt een sport. We gaan dat 
vandaag ervaren.
Tiens 4 spitter, spetter, spater 
lekker op het water. We gaan in de 
kano het water op. Dit doen we in 
Loosdrecht dus zorg dat je je fiets en 
zwemspullen mee hebt.

DINSDAG 21 JULI
Tiens 1 vandaag maken we zelf een 
bowlingbaan op Tiens. Wist je dat 
bowlen niet alleen een spel is maar 
ook echt een sport. We gaan dat 
vandaag ervaren.
Tiens 2 spitter, spetter, spater 
lekker op het water. We gaan in de 
kano het water op. Dit doen we in 
Loosdrecht dus zorg dat je je fiets en 
zwemspullen mee hebt.
Tiens 4 we like to move it move it. 
We gaan vandaag steppen. Je hebt 
veel verschillende soorten steppen 
maar welke wij gaan doen zeggen we 
nog even niet. Je gaat er vandaag 
achter komen.

WOENSDAG 22 JULI
Tiens 1 spitter, spetter, spater 
lekker op het water. We gaan in de 
kano het water op. Dit doen we in 
Loosdrecht dus zorg dat je je fiets en 
zwemspullen mee hebt.
Tiens 2 we like to move it move it. 
We gaan vandaag steppen. Je hebt 
veel verschillende soorten steppen 
maar welke wij gaan doen zeggen we 
nog even niet. Je gaat er vandaag 
achter komen.
Tiens 4 Jummie! We gaan op de 
fiets door het Gooi en we testen alle 
ijssalons die we tegen komen. Zet je 
maar schrap want dit wordt een lange 
tocht. Bedenk maar vast welke smaak 
je wil.

DONDERDAG 23 JULI
Tiens 1 we like to move it move it. 
We gaan vandaag steppen. Je hebt 
veel verschillende soorten steppen 
maar welke wij gaan doen zeggen we 
nog even niet. Je gaat er vandaag 
achter komen.
Tiens 2 Jummie! We gaan op de 
fiets door het Gooi en we testen alle 
ijssalons die we tegen komen. Zet je 
maar schrap want dit wordt een lange 
tocht. Bedenk maar vast welke smaak 
je wil.
Tiens 4 Sushi Time! Misschien lust 
niet iedereen het. Maar je gaat het 
wel maken. Creatief met voedsel. 
Kijken hoe je dat allemaal gaat fiksen 
in de keuken.

VRIJDAG 24 JULI
Tiens 1 Jummie, Jummie. We gaan 
op de fiets door het Gooi en we gaan 
alle ijssalons testen en proeven. Zet 
je maar schrap want dit wordt een 
lange tocht.
Tiens 2 het is Sushi Time! Misschien 
lust niet iedereen het. Maar maken 
kunnen we het wel. Wij zijn creatief 
met voedsel. Eens kijken hoe je dat 
allemaal gaat fiksen in de keuken.
Tiens 4 vandaag maken we zelf een 
bowlingbaan op Tiens. Wist je dat 
bowlen niet alleen een spel is maar 
ook echt een sport. We gaan dat 
vandaag ervaren. 

WEEK 4
MAANDAG 27 JULI
Tiens 1 heb je wel eens gehoord van 
sjoelen of spijkerpoepen? Dit zijn 
oud Hollandse spelletjes en die gaan 
jullie allemaal doen. Op Tiens! We 
gaan ouderwets genieten.
Tiens 2 vandaag houden we een toffe 
sportdag. Dit doen we buiten en 
binnen. Zorg dat je in ieder geval een 
sporttenue bij je hebt. 
Tiens 4 wat kun je allemaal doen met 
water? Spelen met waterballonnen en 
waterpistolen. Op Tiens regelen we 
het. Alles tussen een watergevecht 
en water drinken komt aan bod.

DINSDAG 28 JULI
Tiens 1 vandaag houden we een toffe 
sportdag. Dit doen we buiten en 
binnen. Zorg dat je in ieder geval een 
sporttenue bij je hebt.
Tiens 2 wat kun je allemaal doen met 
water? Spelen met waterballonnen en 
waterpistolen. Op Tiens regelen we 
het. Alles tussen een watergevecht 
en water drinken komt aan bod.
Tiens 4 we gaan vandaag een 
parcours doen met een mountainbike. 
Lekker knallen door de bossen en 
over de hei scheuren. Zelfs als 
het slecht weer is. Als je zelf een 
mountainbike hebt wil je die dan 
meenemen? Voor de kinderen die er 
geen hebben huren we er een.

WOENSDAG 29 JULI
Tiens 1 wat kun je allemaal  
doen met water? Spelen met 
waterballonnen en waterpistolen. Op 
Tiens regelen we het. Alles tussen 
een watergevecht en water drinken 
komt aan bod.
Tiens 2 we gaan vandaag een 
parcours doen met een mountainbike. 
Lekker knallen door de bossen en 
over de hei scheuren. Zelfs als 
het slecht weer is. Als je zelf een 
mountainbike hebt wil je die dan 
meenemen? Voor de kinderen die er 
geen hebben huren we er een.
Tiens 4 It’s BBQ-time. We gaan lekker 
barbeknoeien op Tiens. Jullie gaan 
alles zelf voorbereiden en natuurlijk 
ook op eten. 

DONDERDAG 30 JULI
Tiens 1 we gaan vandaag een 
parcours doen met een mountainbike. 
Lekker knallen door de bossen en 
over de hei scheuren. Zelfs als 
het slecht weer is. Als je zelf een 
mountainbike hebt wil je die dan 
meenemen? Voor de kinderen die er 
geen hebben huren we er een.
Tiens 2 It’s BBQ-time. We gaan lekker 
barbeknoeien op Tiens. Jullie gaan 
alles zelf voorbereiden en natuurlijk 
ook op eten.
Tiens 4 heb je wel eens gehoord van 
sjoelen of spijkerpoepen? Dit zijn 
oud Hollandse spelletjes en die gaan 
jullie allemaal doen. Op Tiens! We 
gaan ouderwets genieten.

VRIJDAG 31 JULI
Tiens 1 It’s BBQ-time. We gaan lekker 
barbeknoeien op Tiens. Jullie gaan 
alles zelf voorbereiden en natuurlijk 
ook op eten.
Tiens 2 heb je wel eens gehoord van 
sjoelen of spijkerpoepen? Dit zijn 
oud Hollandse spelletjes en die gaan 
jullie allemaal doen. Op Tiens! We 
gaan ouderwets genieten.
Tiens 4 vandaag houden we een toffe 
sportdag. Dit doen we buiten en 
binnen. Zorg dat je in ieder geval een 
sporttenue bij je hebt.

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Tiens 1 We gaan vandaag plonzen in 
het natuurbad van Baarn. Koud maar 
wel leuk! Zorg dat je een fiets bij je 
hebt en zwemspullen. En vergeet je 
niet in te smeren.
Tiens 2 heeft een uitje. We gaan 
vandaag dieren spotten in de 
dierentuin van Amersfoort. Er zijn er 
zo veel en er is ook heel veel ruimte 
om te klimmen en spelen.
Tiens 4 vandaag spelen we het leuke 
spel voetgolf. Dit gaan we doen op 
de hei en in het bos. Dit is echt een 
leuk teamspel. 
 
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Tiens 1 heeft een uitje. We gaan 
vandaag dieren spotten in de 
dierentuin van Amersfoort. Er zijn er 
zo veel en er is ook heel veel ruimte 
om te klimmen en spelen.
Tiens 2 vandaag spelen we het leuke 
spel voetgolf. Dit gaan we doen op 
de hei en in het bos. Dit is echt een 
leuk teamspel.
Tiens 4 ben je al naar het strand 
geweest deze zomervakantie? We 
gaan vandaag met het busje naar 
het strand van Zeewolde. Heerlijk 
beachvolleyballen, strandjutten en 
misschien schelpen zoeken.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Tiens 1 vandaag spelen we het leuke 
spel voetgolf. Dit gaan we doen op 
de hei en in het bos. Dit is echt een 
leuk teamspel.
Tiens 2 ben je al naar het strand 
geweest deze zomervakantie? We 
gaan vandaag met het busje naar 
het strand van Zeewolde. Heerlijk 
beachvolleyballen, strandjutten en 
misschien schelpen zoeken.
Tiens 4 vandaag doen we aan 
vechtsport. Je kunt je uitleven op de 
bokszak, of je leert vandaag wel kata 
van karate of een ipon van Judo. Het 
blijft nog even een verrassing maar 
het wordt stoer. Neem je sportieve 
kleding mee?

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Tiens 1 ben je al naar het strand 
geweest deze zomervakantie? We 
gaan vandaag met het busje naar 
het strand van Zeewolde. Heerlijk 
beachvolleyballen, strandjutten en 
misschien schelpen zoeken.
Tiens 2 vandaag doen we aan 
vechtsport. Je kunt je uitleven op de 
bokszak, of je leert vandaag wel kata 
van karate of een ipon van Judo. Het 
blijft nog even een verrassing maar 
het wordt stoer. Neem je sportieve 
kleding mee?
Tiens 4 We gaan vandaag plonzen in 
het natuurbad van Baarn. Koud maar 
wel leuk! Zorg dat je een fiets bij je 
hebt en zwemspullen. En vergeet je 
niet in te smeren.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Tiens 1 vandaag doen we aan 
vechtsport. Je kunt je uitleven op de 
bokszak, of je leert vandaag wel kata 
van karate of een ipon van Judo. Het 
blijft nog even een verrassing maar 
het wordt stoer. Neem je sportieve 
kleding mee?
Tiens 2 We gaan vandaag plonzen in 
het natuurbad van Baarn. Koud maar 
wel leuk! Zorg dat je een fiets bij je 
hebt en zwemspullen. En vergeet je 
niet in te smeren.
Tiens 4 heeft een uitje. We gaan 
vandaag dieren spotten in de 
dierentuin van Amersfoort. Er zijn er 
zo veel en er is ook heel veel ruimte 
om te klimmen en spelen.

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Tiens 1 verkleden is het thema van 
vandaag. Misschien ga je als superheld 
of als je favoriete beroep. Als we 
helemaal klaar zijn gaan we verkleed 
langs de BSO om daar voor de kleintjes 
een toneelstukje op te voeren.
Tiens 2 levend Stratego is een tactisch 
tik spel. We gaan dit spelen op de 
hei en in het bos. Daarnaast bouwen 
we ons eigen hut. Een super leuke 
combinatie.
Tiens 4 vandaag gaan we met de 
busjes naar een willekeurige plek 
ergens in Nederland. We maken eerst 
een lunch die we mee kunnen nemen 
en dan gaan we darten om de plek te 
bepalen waar we heen gaan op deze 
trip. En hier gaan we proberen alle 
bezienswaardigheden te bekijken.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Tiens 1 levend Stratego is een tactisch 
tik spel. Dit gaan we spelen op de hei 
en in het bos. Daarnaast bouwen we 
ons eigen hut. Super leuke combinatie!
Tiens 2 vandaag gaan we met de 
busjes naar een willekeurige plek 
ergens in Nederland. We maken eerst 
een lunch die we mee kunnen nemen 
en dan gaan we darten om de plek te 
bepalen waar we heen gaan op deze 
trip. En hier gaan we proberen alle 
bezienswaardigheden te bekijken.
Tiens 4 heb je wel eens gehoord van 
Tony Hawk. Dit is een prof skater. 
Misschien kun je hem wel na doen. We 
gaan naar een hele grote skate baan 
vandaag. Een hele grote zelfs. Heb je 
zelf skates, een stepje of stuntstep 
neem deze dan mee. Bescherming ook. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Tiens 1 vandaag gaan we met de 
busjes naar een willekeurige plek 
ergens in Nederland. We maken eerst 
een lunch die we mee kunnen nemen 
en dan gaan we darten om de plek te 
bepalen waar we heen gaan op deze 
trip. En hier gaan we proberen alle 
bezienswaardigheden te bekijken
Tiens 2 heb je wel eens gehoord van 
Tony Hawk. Dit is een prof skater. 
Misschien kun je hem wel na doen.  
We gaan naar een hele grote skate 
baan vandaag. Een hele grote zelfs. 
Heb je zelf skates, een stepje of 
stuntstep neem deze dan mee. 
Bescherming ook
Tiens 4 we gaan vandaag met de trein 
naar Amsterdam. We lopen naar De 
Dam en gaan daar de duiven voeren. 
We sluiten af met een rondje door 
Madame Tussauds. Daarna gaan we 
weer naar Bussum met de trein. Zo 
sluiten we de zomervakantie mooi af.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Tiens 1 heb je wel eens gehoord van 
Tony Hawk. Dit is een prof skater. 
Misschien kun je hem wel na doen. We 
gaan naar een hele grote skate baan 
vandaag. Een hele grote zelfs. Heb je 
zelf skates, een stepje of stuntstep 
neem deze dan mee. Bescherming ook
Tiens 2 we gaan vandaag met de trein 
naar Amsterdam. We lopen naar De 
Dam en gaan daar de duiven voeren. 
We sluiten af met een rondje door 
Madame Tussauds. Daarna gaan we 
weer naar Bussum met de trein. Zo 
sluiten we de zomervakantie mooi af.
Tiens 4 verkleden is het thema van 
vandaag. Misschien ga je als superheld 
of als je favoriete beroep. Als we 
helemaal klaar zijn gaan we verkleed 
langs de BSO om daar voor de kleintjes 
een toneelstukje op te voeren.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Tiens 1 we gaan vandaag met de trein 
naar Amsterdam. We lopen naar De 
Dam en gaan daar de duiven voeren. 
We sluiten af met een rondje door 
Madame Tussauds. Daarna gaan we 
weer naar Bussum met de trein. Zo 
sluiten we de zomervakantie mooi af.
Tiens 2 verkleden is het thema van 
vandaag. Misschien ga je als superheld 
of als je favoriete beroep. Als we 
helemaal klaar zijn gaan we verkleed 
langs de BSO om daar voor de kleintjes 
een toneelstukje op te voeren.
Tiens 4 levend Stratego is een 
tactisch tik spel. Dit gaan we spelen 
op de hei en in het bos. Daarnaast 
bouwen we ons eigen hut. Super leuke 
combinatie!


