
NB: 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. 
Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Toermalijn gaat spelen in de 
speeltuin ‘Ons Genoegen’ in Laren. 
Lekker vrij bewegen en je lijf 
ontdekken. 
Tijgeroog zal vandaag op een 
speciale manier een raket maken en 
die dan ook nog de lucht in krijgen. 
Wie gaat de uitdaging aan?

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Toermalijn vandaag bakken jullie 
je eigen broodje en daarna eten 
jullie het lekker op. We lopen naar 
Heidezicht en gaan klimmen en 
tikkertje doen.  
Tijgeroog gaat het hele proces van 
broodbakken meemaken. Bloem, gist, 
water en goed laten rijzen. Nu nog 
bedenken wat we erop gaan doen als 
het heerlijk bruin gebakken is. Ook 
gaan we naar de groene long of de 
hei. De keuze is aan jullie.

WEEK 1 
MAANDAG 6 JULI
Toermalijn: Vandaag gaan we naar 
speelbos ’t Laer. Hier kan je heerlijk 
spelen met water, zand en stenen. 
Ook kan je zelf muziek maken met de 
metallofoon. We nemen broodjes mee 
en gaan lekker picknicken. Trek maar 
laarzen en kleren aan die vies mogen 
worden.
Tijgeroog: Wist jij dat je van een dikke 
kartonnen koker, tape, rijst, spijkers, 
papier-maché en verf een heel mooi 
instrument kan maken? Vandaag maken 
we regenmakers. Misschien is het in 
de natuur zo droog, dat een regendans 
nodig kan zijn!

DINSDAG 7 JULI
Toermalijn: In de ochtend bakken 
we overheerlijke appelcakejes. 
In de middag gaan we naar het 
Hobbeltjesbos voor een vossenjacht. 
De kinderen van de Tijgeroog zijn de 
vossen. Kunnen jullie ze vinden? Trek 
je ook je boskleren aan en neem je 
je laarzen mee? Als we terugkomen 
smullen we van de lekkere 
appelcakejes.
Tijgeroog: Vandaag doen we een 
vossenjacht. Waarin de kinderen van 
Toermalijn de vossenjacht lopen, 
en wij de vossen zijn. Kom verkleed 
als je dat wilt. We verzinnen in de 
ochtend vragen die gaan over jou 
als vos. Na de lunch starten we de 
vossenjacht.
 
WOENSDAG 8 JULI
Toermalijn: We beginnen met het 
maken van je eigen vruchtenijsje.  
s’ Middags proeven we hoe ze 
geworden zijn. Na de lunch spelen  
we een kleurendobbelspel. 
Tijgeroog: Wij gaan wat leuks doen. 
We gaan versierd brood maken. En 
een magische kubus.

DONDERDAG 9 JULI
Toermalijn: Vanochtend mag je met 
stof, wol, lijm en waskrijt van een 
pollepel je eigen poppenkastpop 
maken. In de middag veranderen 
we het huisje op de glijbaan in een 
poppenkast en mag je met je eigen 
pop in de poppenkast spelen.
Tijgeroog: Vandaag maken we een 
Mandala. Moeilijk zeg! Maar wel heel 
leuk. Ook doen we doen estafette 
spelletjes op het plein.

VRIJDAG 10 JULI
Toermalijn: ’s Ochtends gaan we 
met bloemen en blaadjes versierd 
brood maken en ’s middags gaan 
we knutselen: Je mag je eigen rups 
maken die echt kan lopen.
Tijgeroog: Zelf je eigen strip 
bedenken? Vandaag kan dat. We gaan 
striptekeningen en verhalen maken. 
Aan het einde van de dag mag je, als 
je dat wilt, je strip presenteren. We 
gaan ook nog even lekker bewegen. 
En buiten spelen we het spel 
kamertje verhuren.

WEEK 2 
MAANDAG 13 JULI
Toermalijn: In de ochtend gaan we 
naar het Heuveltjesbos om te zoeken 
naar natuurlijke dingen die geluid 
maken. Hoe klinkt bv. het ritselen 
van de bladeren? En hoe klinkt het 
als je 2 stokken tegen elkaar aan 
slaat? Klinkt het bij alle stokken 
hetzelfde of maakt het uit hoe lang 
of dik de stok is? In de middag 
gaan we tekenen met muziek van 
de 4 jaargetijden van Vivaldi op de 
achtergrond. 
Tijgeroog: Vandaag gaan we eerst 
het bos/de hei op voor grote gladde 
stenen. Als we terug zijn, dan begint 
de activiteit. We gaan cactussen 
maken van de stenen. Wat zal dat 
leuk staan op je slaapkamer.

DINSDAG 14 JULI
Toermalijn: We gaan bij kasteel 
Groeneveld de speurtocht van Ben de 
Boomwachter lopen. 
Ben de Boomwachter zorgt voor de 
bomen in het park en de historische 
boomboeken in het huis. Uit het 
BEN-boek (een reuze-boomboek) zijn 
de materialen verdwenen die Ben 
gebruikt om de bomen te verzorgen. 
Kunnen jullie hem helpen om alles 
terug te vinden? We nemen broodjes 
mee en gaan er ook lekker lunchen. 
Neem maar schoenen mee waar je 
lekker op kunt wandelen en kleren 
die vies mogen worden.
Tijgeroog leeft zich uit op het plein 
van de kleuters. De waterpomp blijft 
leuk, en we proberen een waterpark 
te maken. Benieuwd hoe deze eruit 
komt te zien? Kijk dan aan het einde 
van de dag op het ouderportaal hier 
plaatsen we foto’s van de dag. Trek 
maar kleding aan die nat en vies mag 
worden.

WOENSDAG 15 JULI
Toermalijn: In de ochtend gaan 
we heerlijk spelen in Speeltuin 
Heidezicht. Na de lunch gaan we 
kijken wie de hoogste toren kan 
bouwen van Kapla.
Tijgeroog: maakt vandaag een 
heerlijk broodje gezond maken en we 
doen verschillende proefjes.

DONDERDAG 16 JULI
Toermalijn: We wandelen naar 
kinderboerderij ’t Mouwtje. Ben je ook 
zo benieuwd welke dieren we daar 
kunnen zien en knuffelen? Trek je wel 
kleren aan die vies mogen worden en 
schoenen waarop je kunt wandelen? 
s ’Middags gaan we een kunstwerk 
maken van ecoline met waskrijt. 
Tijgeroog: Vandaag zijn we bezig 
met speksteen. Ieder kind maakt 
een eigen creatie door te schuren, 
slijpen en vijlen. Neem je een wat 
groter stuk of kies je voor een wat 
kleinere waar je een gaatje in kan 
veilen zodat je er een ketting van 
kunt maken?

VRIJDAG 17 JULI
Toermalijn: Vanmorgen maken we 
een versierd brood dat we op gaan 
eten bij de lunch. In de middag mag 
je je eigen klimkever maken die echt 
kan klimmen.
Tijgeroog: Aboriginal art. Deze 
schilderkunst maken we door het 
zetten van kleine stipjes. Aan het 
einde van de dag kan jij vast geen 
stipje meer zien. Voor de lunch 
maken we heerlijke pizza’s.

WEEK 3 
MAANDAG 20 JULI
Toermalijn: Vandaag hebben we een 
postbode dag. In de ochtend mag je 
een kaartje maken en schrijven. Je 
mag helemaal zelf weten naar wie je 
een kaartje stuurt. Bedenk het vooraf 
en het adres mee. Na de lunch brengen 
we je kaart naar de brievenbus bij de 
Albert Heijn. En daarna lopen we nog 
even door naar de Groene Long waar 
we lekker gaan spelen.
Tijgeroog: Doet ook mee met de 
postbode dag van Toermalijn. We 
creëren onze eigen postkaart en 
sturen deze op. De kaart gaan 
we mooi maken door ze nat in te 
schilderen, met een mooie witte rand 
eromheen. Bedenk vast naar wie jij 
je kaart wilt versturen? En wat zou je 
deze persoon willen zeggen? Ook wij 
lopen vanaf de brievenbus door naar 
de Groene Long voor wat beweging.

DINSDAG 21 JULI
Toermalijn: Vanochtend gaan we 
een zoekspel spelen. We hangen 
buiten heel veel plaatjes op. Jij krijgt 
een papier waar deze plaatjes ook 
op staan. Als je een plaatje hebt 
gevonden, mag je hem afstrepen 
op je papier. Helaas vergeten we 
één plaatje op te hangen, kom jij 
erachter welk plaatje dat is? Na de 
lunch houden we een speurtocht. De 
kinderen van de Tijgeroog zetten deze 
speurtocht voor ons uit.
Tijgeroog: Jullie gaan mee in het 
programma van Toermalijn. We zetten 
een speurtocht uit voor de jongere 
kinderen. Vooraf bedenken we met 
elkaar een route en verzinnen we 
leuke vragen. 

WOENSDAG 22 JULI
Toermalijn: We maken onze eigen 
overheerlijke groentesoep. Help je 
mee om alle groenten te snijden? 
We eten hem op tijdens de lunch. 
Vanmiddag gaan we buiten stenen 
zoeken. Op de BSO mag je deze stenen 
‘omtekenen’, zodat je je eigen stenen 
puzzel maakt. Weet jij aan het eind 
nog welke steen waar getekend is?
Tijgeroog: Maakt een heerlijke cous-
coussalade en maakt bootjes met een 
rad. Zullen we ze testen?

DONDERDAG 23 JULI
Toermalijn: Vandaag gaan we 
naar Speelboerderij Elsenhove in 
Amstelveen. Je kunt hier o.a. geitjes, 
konijnen en cavia’s aaien, vogels 
bekijken en heerlijk spelen in de 
speeltuin. We nemen broodjes mee 
voor de lunch, zodat we er de hele 
dag kunnen zijn.
Tijgeroog: Gaat kralen maken 
van vilt. Deze keer geen bolletjes 
maar een soort van ronde schijfjes 
met verschillende kleuren aan de 
binnenkant. Ook spelen we het steen-
papier-schaar ren spel op het plein.

VRIJDAG 24 JULI
Toermalijn: In de ochtend mag je je 
eigen broodje gezond gaan maken. 
Wat doe jij er allemaal voor lekkers 
op? In de middag doen we een 
spelletje met bekers, touw en elastiek 
waarbij we gaan samenwerken.
Tijgeroog: We maken vouwbloemen 
van vouwblaadjes. Wil je een andere 
origami maken, dan mag dit natuurlijk 
ook. Buiten werken we aan onze 
conditie en doen we rope skipping. 
Dacht je dat dit alleen voor meisjes 
was? Echt niet! Het ultieme doel? 
Touwtje springen tussen 2 touwen. 
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WEEK 4 
MAANDAG 27 JULI
Toermalijn: Vandaag gaan we naar 
Imkerij ’t Schuurtje. Je leert hier heel 
veel over bijen en je mag zelfs je 
eigen kaars maken van bijenwas. We 
nemen broodjes mee en lunchen op 
de Imkerij. 
Tijgeroog: Vandaag gaan we zelf 
vliegers maken en natuurlijk gaan 
we die testen als ze klaar zijn. Welke 
vlieger vliegt het hoogst?

DINSDAG 28 JULI
Toermalijn: Houd jij ook zo van de 
geur van een lekker zeepje? In de 
ochtend mag je je eigen zeep maken. 
Je mag er de geur aan geven die je 
zelf lekker vindt en de kleur die je 
zelf mooi vindt. En natuurlijk mag 
je hem vanmiddag meenemen naar 
huis. In de middag gaan we nog 
even lekker buiten spelen in het 
Heuveltjesbos.
Tijgeroog: Vandaag gaan we aan 
de slag met zoutdeegcreaties. Dit 
doen we in de ochtend, zodat de 
creaties de oven in kunnen en 
we ze halverwege de dag kunnen 
beschilderen. Tussendoor doen we 
een actief spel waarbij je zeker nat 
gaat worden.

WOENSDAG 29 JULI
Toermalijn: We beleggen een 
heerlijke pizza die je bij de lunch 
lekker op mag eten. Na de lunch 
gaan we lekker buiten spelen met 
de waterpomp en het zand op het 
kleuterplein. 
Tijgeroog: Wij maken deze ochtend 
wraps en komkommer rolletjes en na 
de lunch gaan we  dino eieren stuk 
slaan.

DONDERDAG 30 JULI
Toermalijn: Vandaag gaan we met 
zelfgemaakte bellenblaas onze 
eigen superbellen blazen. Kun je 
bellenblazen met je eigen handen? 
We proberen dit en meer uit. En 
houd jij er ook zo van om lekker 
voorgelezen te worden? We zoeken 
buiten een gezellig plekje op en 
genieten van de verhalen die worden 
voorgelezen.
Tijgeroog: Bij binnenkomst steken we 
meteen de handen uit de mouwen. 
We maken een soepje voor de lunch. 
Vandaag doen we flessenvoetbal (of 
een variant daarop). In welke fles 
blijft het langst water zitten?  Als er 
nog genoeg tijd over is houden we 
een sjoelwedstrijd.

VRIJDAG 31 JULI
Toermalijn: In de ochtend gaan 
we overheerlijke couscoussalade 
maken die we bij de lunch gaan 
opsmikkelen. Vanmiddag mag je je 
eigen vlot bouwen van takjes en een 
zeil en mag je natuurlijk ook gaan 
uitproberen of hij kan varen. 
Tijgeroog: We gaan vandaag creatief 
aan de slag met vilt. Wat zou je 
willen maken? Een mooie bloem, een 
vosje of een broche voor je mama. 
Er is ook lekker ruimte om te spelen 
vandaag. 

WEEK 6 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Toermalijn: Vanochtend doen we 
een natuurspeurtocht. Kijk en luister 
maar eens heel goed wat je allemaal 
ziet en hoort in de natuur. Vanmiddag 
gaan we een verkleedklerendans 
doen. En daarna mag je nog even 
lekker dansen op de muziek.
Tijgeroog: Vandaag gaan we boog-
schieten op de groene long of in 
het zand op het plein. Je zal merken 
dat het nog best wel lastig is. Om 
op krachten te komen maken we 
een gezond bananenbrood waar we 
allemaal een lekkere plak van opeten.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Toermalijn: Vandaag gaan we het 
kabouter pad lopen bij stadslandgoed 
de Kemphaan in Almere. We nemen 
broodjes mee gaan daar lekker 
eten en na de lunch spelen in het 
speelbos. Trek maar kleren aan die 
vies mogen worden en schoenen waar 
je fijn op kunt lopen.
Tijgeroog: We trekken erop uit naar 
de Groene Long. We maken kennis 
met het spel flagrugby en als het 
kan spelen we ook honkbal. Op de 
groep maken we heerlijke gezonde 
smoothies.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Toermalijn: Vanochtend mag je met 
water en kwasten schilderen op het 
schoolplein, en met stoepkrijt gaan 
we je schaduw omtrekken waarna je 
jezelf in mag kleuren. Als je klaar 
bent maken we een foto van jou met 
je kunstwerk. Deze foto printen we 
uit en stoppen we in een lijstje wat 
je zelf mag versieren.
Tijgeroog: We gaan vandaag creatief 
aan de slag met vilt. Wat zou je 
willen maken? Een mooie bloem, een 
vosje of een broche voor je mama. 
Er is ook lekker ruimte om te spelen 
vandaag. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Toermalijn: ’s Ochtends gaan we een 
verhaal lezen over de vuilniswagen 
en daarna maken we met prikstokken 
het schoolplein schoon. ‘s Middags 
komt de GAD met een vuilniswagen.  
De vuilnismannen zullen ons van 
alles vertellen over afvalscheiding en 
jullie mogen zelfs in de cabine van 
de vuilniswagen kijken.
Tijgeroog: Vandaag mogen de kinde-
ren aan de slag met materialen die 
in de knutselkasten terug te vinden 
zijn. Denk hierbij aan ijsstokjes, wc 
rollen, eierdozen, stroken papier, 
kurk, verf enz. Aan het einde van de 
dag/activiteit presenteren de kinde-
ren hun creaties aan elkaar. Wat is 
het verhaal achter je werk. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Toermalijn: In de ochtend maken we 
lekkere en gezonde groentemuffins 
voor bij de lunch. s’ Middags houden 
we een watermiddag. We gaan 
natte sponzen doorgeven en er mee 
overgooien, flessen water omgooien. 
Neem je je zwemkleren mee?
Tijgeroog: Zoekt ook naar verkoeling 
vandaag en doet een sponzen esta-
fette. Hierna bereiden we onze eigen 
lunch. We maken wraps en na de 
lunch gaan we penaltyschieten op 
punten. 

WEEK 5 
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Toermalijn: Vanochtend gaan we 
lekker spelen in speeltuin Heidezicht, 
vanmiddag spelen we met de kinderen 
die dat willen het spel ‘spons, water, 
vuur’ op het schoolplein van de BSO.
Tijgeroog: Hoofd, schouders, knie, 
PION! Dit spel hebben we niet eerder 
gedaan. Het spel heeft wel wat weg 
van bootcamp, maar is tegelijkertijd 
ook hilarisch. Aan het einde van de dag 
ben je fit en heb je heerlijk gelachen. 
Ook gaan we aan de gang met het 
maken van een stopmotion filmpje.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Toermalijn: Vanochtend gaan we 
een overheerlijke pannenkoekentaart 
maken en die eten we als lunch 
op. En natuurlijk bakken we ook 
wat extra pannenkoeken, want die 
gaan er vast wel in vandaag. In de 
middag gaan we heerlijk spelen in het 
Heuveltjesbos.
Tijgeroog: Wist jij dat je van een 
dikke kartonnen koker, tape, rijst, 
spijkers, papier-maché en verf een 
heel mooi instrument kan maken? 
Vandaag maken we regenmakers. 
Misschien is het in de natuur zo droog, 
dat een regendans nodig kan zijn!

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Toermalijn: de ochtend maken we 
met z’n allen een knikkerbaan van wc-
rollen tegen de deur. Hoe hoog kan 
hij worden en doet hij het ook echt? 
Na de lunch spelen we ‘Wie is het?’.
Tijgeroog maakt vandaag gezonde 
groente muffins. En daar blijft 
het niet bij. We maken bloeiende 
waterbloemen en blazen mega bellen.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Toermalijn: Een uitje! En we naar 
het blotevoeten pad in Zeewolde. 
We gaan op onze blote voeten een 
speurtocht doen. Welke ondergrond 
vind jij het fijnst om op te lopen? We 
nemen broodjes mee en gaan daar 
lekker lunchen.
Tijgeroog: Vandaag krijg je een 
kartonnen doosje wat je mag 
beplakken met plak en lak! Wat gaat 
het worden? Een sieraden- tanden- of 
schattendoosje? Natuurlijk mag het 
mee naar huis. Tussendoor gaan we 
ook even heerlijk het plein op voor 
een spel of naar de waterpomp.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Toermalijn: In de ochtend 
gaan we heerlijke wrap- en 
komkommerrolletjes op een stokje 
maken voor de lunch. In de middag 
blazen we megabellen van supergoede 
bellenblaas. En kun jij met je tenen 
een knikker uit een teiltje pakken? Je 
mag het vandaag proberen.
Tijgeroog: Vandaag staat in het teken 
van speksteen. Ieder kind maakt zelf 
iets moois door te schuren, slijpen  
en vijlen. Neem je een wat groter  
stuk of kies je voor een wat kleinere 
waar je een gaatje in kan veilen  
zodat je er een ketting van kunt 
maken?


