
Maandag 19 juli

Flessenvoetbal

Voetbal is al leuk, maar flessenvoetbal 
met dit weer is nog leuker!

Vul je fles met water en we gaan 
beginnen! Wie blijft er tot het einde 

staan?

Woensdag 21 juli

Blote voetenpad

Durf jij met een blinddoek om in verschillende 
dingen te staan met je blote voeten?

En kan jij ook raden waar je in staat?

Ou

de

P.S. Neem oude kleren mee

Dinsdag 20 juli

Ballon spetter

Met ballonnen die gevuld zijn met 
verf maken we een mooi kunstwerk.

Wat ga jij maken?

Vrijdag 23 juli

Schelpen en stenen

Vandaag gaan we stenen en schelpen 
versieren. Heb jij een mooie steen of schelp 
die je wil verven? Neem die dan gerust mee. 
Zo niet, dan hebben we op de BSO genoeg.

Donderdag 22 juli

Verven met stoepkrijt

Stoepkrijt kent iedereen wel, maar wist je dat je 
daar ook mee kan verven?

We gaan stoepkrijt verf maken en daarmee de 
mooiste tekeningen. 
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Maandag 26 juli

Spelletjes ochtend

Vandaag hebben we spelletjes ochtend 
op de BSO. Wat is jouw lievelingsspel?

Vandaag mag je die meenemen naar de 
BSO!

Woensdag 28 juli

Je eigen spelbord knutselen

Zo mocht je van de week al je favoriete spel 
meenemen. Maar vandaag mag je je eigen 

spel maken!

Wat maak jij? Eigen ganzenbord, memory of 
heb je nog een heel ander leuk idee?

Dinsdag 27 juli

Waterballonnen trefbal

Trefbal alleen dan met waterballonnen, wat 
het nog net even wat spannender maakt!

Vang jij hem? Dan mag jouw teamgenoot er 
ook weer bij, maar gaat het toch mis en 

wordt je nat gegooid? Dan mag je aan de 
kant. Wie blijft er droog?

Tip: neem extra reserve kleding mee :-)

Vrijdag 30 juli

Sleutelhangers maken

Vandaag gaan we een sleutelhanger maken op 
de BSO. Kies je leuke gekleurde kralen of maak 

je er een met jouw naam er op?

Donderdag 29 juli

Uilenballen ontleden

Wat eet een uil? Muizen! Hoe weten we dat? Door zijn 
braakballen te bekijken. Als echte onderzoekers gaan de 

kinderen een braakbal van een uil uit pluizen en 
ontdekken zo wat deze roofvogel allemaal gegeten heeft.

Brengen voor 9.00
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Maandag 2 augustus

Sportdag

Vandaag is het sportdag op de BSO. 
Multi-bal, een verrassingsspel met welke 

bal gaan we spelen en hoeveel? Woensdag 4 augustus

Voetballen

Vandaag gaan we gewoon weer eens een 
potje ouderwets voetballen.

In welk team behoor jij en wie gaat er met de 
winst vandoor?

Dinsdag 3 augustus

Vlaggenslinger maken

Een mooie vlaggenlijn maken we 
vandaag. Maak jij hem voor je eigen 

verjaardag of voor iemand anders die 
jarig is of een feestje geeft?

Vrijdag 6 augustus

Workshop ukelele

Een ukelele is het meest toegankelijke snaarinstrument 
en ieder kind leert het snel te bespelen vanwege het 
kleine formaat. Kom je gezellig op de ukelele spelen 

vandaag?

Brengen voor 9.00

Donderdag 5 augustus

Picknick rond de wereld

Vandaag gaan we niet zomaar lunchen, 
maar lunchen met een picknick. 

Iedereen neemt iets lekkers mee van 
huis waar we met zijn allen van gaan 

smullen.

Zijn er allergieën? Geef dit even door!
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Maandag 9 augustus

Bekertje water halen

Vandaag gaan we een waterrace houden, 
wie kan er het meeste water 

verzamelen?

P.S. neem reserve/zwemkleding mee

Woensdag 11 augustus

Pannenkoeken dag!

Vandaag gaan we pannenkoeken bakken en 
ontwerpen we deze zoals wij het willen. Wat 

maak jij voor een leuke en lekkere 
pannenkoek?

Dinsdag 10 augustus

DIY green screen

Sta jij zomaar ineens op de Noordpool? 
Of vier je vandaag oud en nieuw? Met 

het green screen pakket kan het 
allemaal!

Hoe creatief ben jij?

Brengen voor 9.00

Vrijdag 13 augustus

Just dance competitie

Vandaag gaan wij lekker dansen op 
verschillende nummers. De juffen maken een 
speelschema en jullie mogen je leven uit je lijf 
dansen. We gaan Dansen met Just dance dus 
alle dans moves kun je afkijken op het scherm 

voor je.

Donderdag 12 augustus

Techniek box

Een echte techniek box hebben we op de BSO. 
Met meer dan 30 experimenten! Exclusieve 
video's van professor Bibber en radioactieve 

Renee, waarin zij uitleg geven en gave demo's 
laten zien.

Adres: Groningensingel 1245
Telefoonnummer: 06-20626841



Maandag 16 augustus

Oud Hollandse spelletjes

Vandaag staat in het teken van oud 
Hollandse spelletjes; balgooien, 

koekhappen, sjoelen en 
spijkerpoepen.

Woensdag 18 augustus

Stand in de mand

‘Stand in de mand en de bal is voor…’

Vandaag spelen we het balspel stand in de 
mand. Vang de bal als je naam wordt 

geroepen en probeer andere kinderen af te 
gooien.

Dinsdag 17 augustus

Wereldfeesten

Ga mee op safari door Afrika of China?

Aan de hand van djembés en boomwhackers
waan je je op de Afrikaanse savanne. 

Via de xylofoon en gong waan je je in het 
Oosten en maak je muzikaal kennis met China.

Vrijdag 20 augustus

Zand kunst

Met lijm en gekleurd zand gaan we vandaag 
kunst maken. Teken met lijm een mooie 

tekening en spuit hierover gekleurd 
zand. Even laten opdrogen en ons kunstwerk 

is klaar!

Donderdag 19 augustus

Kleien met natuurelementen

Kleine met natuurmateriaal levert hele grappige 
kunstwerken op. Ga opzoek naar mooie takjes, bladeren, 

zaden, dennenappels en bloemen. Daarna gaan we 
daarmee aan de slag. Wat klei jij?
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Maandag 23 augustus

Werpspel!

Vandaag hebben we buiten een 
werpspel! Je moet punten behalen door 

pittenzakjes op de bordjes met de meeste 
punten te gooien.

Hoeveel punten haal jij binnen?

Woensdag 25 augustus

Disco bingo

Vandaag hebben we geen gewone bingo, 
maar een disco bingo. We spelen een muziek-, 
verhaal- en plaatjesronde. Daarnaast is alles in 

een disco glitterstijl. Je kunt ook een prijs 
verdienen voor het mooist verkleed zijn 

tijdens de bingo of het mooiste masker te 
maken en op te doen tijdens de Discobingo 

show.

Zien we jou op de Discobingo?

Kom jij ook verkleed?!

Dinsdag 24 augustus

Game design

Tijdens gamedesign gaan we 
samenwerken, creatief nadenken, 
visueel vormgeven en oplossend 

denken. En terwijl jij al deze 
kwaliteiten inzet maak je je eigen 

game. 

Is dat niet gaaf?!

Vrijdag 27 augustus

Appelflappen bakken

Vandaag gaan we overheerlijke appelflappen 
bakken op de BSO.

Hmmmm... dat wordt even smullen!

Donderdag 26 augustus

Viervakken spel

Lekker bewegen vandaag! We gaan het viervakkenspel 
spelen. Blijf jij met je team het langst staan? Dan heb jij 

gewonnen!!
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Maandag 30 augustus

Weckpotjes schilderen

Vandaag gaan we op de BSO weck potjes 
schilderen. Heb je thuis een weckpot die 

je wil schilderen, dan mag je die 
meenemen. Anders hebben wij er eentje 

voor je !

Woensdag 1 september

Gooi en beweeg

Vandaag hebben we weer een sportactiviteit 
op de BSO; gooi en beweeg. Door met een 

dobbelsteen te gooien en de ogen te tellen zie 
je op het schema welke sport activiteit jij moet 

uitvoeren. Is het de berenloop, buikspieren, 
planken of wall sit?

Dinsdag 31 augustus

Pyjama party!

Eigenlijk vinden wij het best zonde dat 
pyjamafeestjes alleen thuis worden 

gevierd. Daarom vonden we het hoog 
tijd om hier een iets mee te doen! 
Tijdens onze pyjamaparty eten we 

gezonde zelfgemaakte snacks en gaan 
we lekker in de chill-stand!

Vrijdag 3 september

Kinderboerderij

Vandaag is onze laatste dag vakantie. Dit 
betekent dat we het rustig aan gaan doen en 

gezellig naar de kinderboerderij gaan. We 
zullen onze eigen lunch meenemen om te 

gaan picknicken tussen de diertjes. Daarnaast 
is er nog een leuke quiz die we gaan doen op 

de kinderboerderij.

Donderdag 2 september

Skateskills

Tijdens deze workshop leer je beginselen van het 
skateboarden en wanneer je al ervaring hebt ga je aan de 

slag met kleine obstakels waar je overheen gaat 
skateboarden. Welke skills laat jij zien?
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