
Onze spelregels

• Houd er rekening mee dat kleding vies kan worden. Denkt u aan makkelijk kleding passend bij de activiteit?

• Wij vragen aan iedereen om voor 9.00 uur op locatie te zijn voor een optimaal verloop van de activiteit van die dag. Wij vragen u om deze tijden aan te houden , zodat uw kind(eren) geen activiteiten 
hoeven te missen.

• Wijzigingen in dit vakantieprogramma worden voorbehouden vanwege mogelijk weersomstandigheden of dergelijke onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn op de aktiviteit..

• Onze activiteitenpijlers: sport en spel, creativiteit, kunst en cultuur, techniek en media, natuur

Belangrijke telefoonnummers

• BSO Kunstig en Zo: 06-81871100

• BSO Villa Fantasia: 06-51485091

• Teamleider Loes Tolmeijer: 06-46014984 /l.tolmeijer@skar.nl

• Centraal kantoor bij geen gehoor: 0900-2357527 (lokaal tarief)

mailto:/l.tolmeijer@skar.nl


Maandag 26 juli

“Olympische
Speel- En Spelletjes Dag”

De Europese week begint 
met sport en (toneel-)spel.

Woensdag 28 juli

Opvang bij Villa Fantasia

Knallende geheime missie!

Er zijn in Nederland allerlei bommen 
geplaatsten wij gaan digitaal opzoek om ze 

onschadelijk te maken en de dader te zoeken.

Dinsdag 27 juli

“Pizza E Musica”

Vandaag doen we allerlei spelletjes 
met muziek.

De jongsten gaan zelf pizza’s maken!!!

De 6+ kinderen gaan met de 
boswachter de natuur in rondom de 
BSO. Trek dichte schoenen en een 

lange broek aan!!!

Vrijdag 30 juli

Opvang bij Villa Fantasia

Watermeloen challence

Wie kan er het snelst een watermeloen laten 
ontploffen?

Donderdag 29 juli

“Typische Tekens 
& Tekeningen”

Europa kent veel verschillende groepen mensen en die 
schrijven en praten allemaal anders. Daar maken we iets 

Kunstigs van!

De grote kinderen gaan ‘s middags naar Villa Fantasia en 
doen daar stoere oer-activiteiten, trek dus kleren aan die 

vies mogen worden

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00



Maandag 2 augustus

“Dromen- En Muziekjacht”

In Zuid Amerika maken ze 
dromenvangers en vele soorten muziek; 

dat leek ons ook een Kunstig idee!

Van 3 tot 4 uur krijgen we een workshop 
ukelele!

Woensdag 4 augustus

Opvang bij Villa Fantasia

“Appeldag”

We gaan schilderen als Karel Appel.

En we gaan appelflappen en 
appelmoes maken.

Dinsdag 3 augustus

“Geklauter En Gebungel In 
De Jungle”

Maak je eigen survivalkit en 
baan/waan je weg in in de 

jungle!

Vrijdag 6 augustus

Opvang bij Villa Fantasia

Vandaag gaan we ijsjes en smoothies maken, 
help je ook mee?.

Donderdag 5 augustus

“Zomercarnaval @ 
Playa Kunstig”

Feest, feest en nog eens feest, met cocktails 
maken en een Limbo-danswedstrijd!

‘s Middags is er een heus zomercarnaval,                            
Je mag natuurlijk verkleed komen!

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00



Maandag 9 augustus

“Oh My Mac Kunstig!”

Waan je in de Verenigde Staten en 
waag je aan het maken van het 

plaatselijke eten bij Mac Kunstig, 
onder het genot van muzikale 

uitspattingen.

Woensdag 11 augustus

Opvang bij Villa Fantasia

“Techniek”

Wauw, dit is gaaf! Een echte techniekbox
met heel veel experimenten.                       

Je krijgt toegang tot exclusieve video”s
van professor Bibber en radioactieve 

Renee.

Dinsdag 10 augustus

“Warm & Koud Dag”

Ben jij niet bang voor kou, ijs, 
sneeuwmannen en rondvliegende 
sneeuwballen? Laat het zien in de 

winterbootcamp.                                 
Trek wel kleren aan die vies mogen 

worden!

De groten gaan ook nog aan de slag 
met techniek

Vrijdag 13 augustus

Opvang bij Villa Fantasia

De tuinslang gaat aan, bootjes 
knutselen, flessenvoetbal, ijsjes maken, 

bellen blazen, watermeloen eten.

Pas op anders krijg je een waterballon 
op je hoofd.

Donderdag 12 augustus

“In De Voetsporen
Van Hiawatha”

Kunstig wordt door jullie omgetoverd in een 
tipi dorp, en er worden spelletjes gedaan in 

Hiawatha stijl!

‘s middags leren we een Amerikaanse 
schilderkunst

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00



Maandag 16 augustus

“Arts, Crafts & Crazy Animals”

Beestachtig 
spelletjesparcours en kunst 

in Australische stijl!

Woensdag 18 augustus

Dinsdag 17 augustus

“Ondersteboven Gespot En 
Gestipt; Kunstig& Curieus”

Heel Kunstig gaat op zijn kop, tsja en 
dan ga je ook nog stippen(kunst) zien 

en maken!

Vrijdag 20 augustus

Opvang bij Villa Fantasia?

We gaan een mooie plek zoeken waar we 
kunnen eten.

Spring maar in de boot want we gaan bootje 
varen!!

Donderdag 19 augustus

“Creatieve Dieren Dag”

We duiken vandaag in de Australische 
dierenwereld en knutselen de dieren die 

we onder water en op het land tegen 
(kunnen) komen.

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00

Opvang bij Villa Fantasia

We maken onze eigen muziekinstrumenten. 
En van 3 tot 4 krijgen we een 

muziekworkshop!

Met mooi weer gaan we er een gezellig 
vuurtje bij maken.



Maandag 23 augustus

"Klanken Uit Afrika"

Maak en bespeel je eigen 
Afrikaanse muziekinstrumenten.

Wie weet zijn ze ook nog handig 
bij de djembé workshop van 

vanmiddag, die wordt gegeven 
door Pieter!

Woensdag 25 augustus

Opvang bij Villa Fantasia

“Bingo!’

Dit is geen gewone bingo, maar we 
spelen een muziek-verhaal en plaatjes 

ronde. Daarnaast is alles in disco en 
glitter stijl. Je kunt ook een prijs 

winnen voor het mooiste verkleed zijn 
of mooiste masker  tijdens de disco 

bingo.

Dinsdag 24 augustus

“Muzikaal Op Safari”

Maskers maken van de Afrikaanse Big 
Five en daarmee je kunsten laten zien 

op Afrikaanse muziek?!

De 7+ kinderen gaan dieren vilten

Vrijdag 27 augustus

“Byor Robot maken!”

We gaan een gave kartonnen Robot 
maken

Heb je vandaag ook nog een leuk idee 
wat je graag zou willen doen? Vertel het 

ons!!

Donderdag 26 augustus

“Mooi Maken Op 
Z'n Afrikaans”

Laat zien of jij een Afrikaanse fashionist(a) 
bent, met Tie and Dye, scrunches maken 

en een armbandje vlechten...

Voor het tie and dye-verven mag je van 
thuis één wit shirt, een wit kussensloop, 
zakdoek, of iets dergelijks meenemen.

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00

Opvang bij Villa Fantasia



Maandag 30 augustus

“Sushi, Stokjes En Stapjes”

S Ochtends krijgen we een 
sprookjestheaterworkshop!                    

Dus kom op tijd!

En we gaan ook nog Sushi maken 
(en opeten!) en dansen op zijn 

Aziatisch...

Woensdag 1 september

Opvang bij Villa Fantasia

Het Wilde Westen laat weer even 
van zich zien en horen?!

We gaan hoefijzer gooien, lasso 
werpen, goud zoeken en nog veel 

meer!

Dinsdag 31 augustus

“Kunstig Op Z'n Chinees”

Kunstig verandert in Chinatown, met 
jullie zelfgemaakte draken en 

lampionnen.

Wie wilt kan zijn/haar energie al 
voetballend kwijt op Sportkracht!

Vrijdag 3 september

Opvang bij Villa Fantasia

Je beland in het bekende tv-spel De 
Verraders!! Wie is te vertrouwen en wie niet…

Je komt binnen en gaat zitten in de geheime 
cirkel. Hier worden geheimen gemaakt  die 

niemand mag weten. Wie is een getrouwe en 
wie is een verrader?? Tijdens opdrachten en 

missies kun je zilver verdienen

Donderdag 2 september

“Kunstig Senang, Zen & 
Spelletjes”

De laatste spelletjesdag van deze 
zomervakantie op Kunstig en dan is 
het tijd om helemaal te relaxen in 

Oosterse sferen!

BSO Kunstig En Zo

Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

06 - 81 87 11 00


