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Programma week 1

zomervakantie

13
t/m 17 juli
2020

Maandag
Wij beginnen de vakantie met een gezellige schildersactiviteit, waarbij wij allemaal kun
nen helpen zodat we samen één groot schilderij maken.
Wie weet het meest over Nederland? Daar komen we achter tijdens de "Ik hou van
Holland quiz".

Dinsdag
Delft staat bekend om de blauwe schilderwerken, zullen wij ook proberen om zoiets
moois te maken?
Vanmiddag gaan we even relaxen met een filmpje.

Woensdag
Wie helpt ons vandaag mee om een heerlijk ruikend zeepje te maken? We gaan name
lijk Hollandse zeep gieten!

Donderdag
We gaan een lekkernij uit de provincie Zeeland maken, het lijkt een beetje op een do
nut, oliebol en een koekje ineen en ze heten Zeeuwse bolussen. Ook houden we een
zandkastelen wedstrijd. Wie bouwt de mooiste zandkastelen?

Vrijdag
In Zeeland heb je de Delta-werken daar draait het allemaal om water. Wij gaan vandaag
allerlei proefjes doen met water, wat blijft drijven en wat zinkt er?

Programma week 2

zomervakantie

20
t/m 24 juli
2020

Maandag
Wie danst er mee ? Feline gaat ons van alles leren in haar workshop.
Ook gaan we oranje soep maken! Wie helpt er mee?

Dinsdag
We beginnen de dag met levend boter-kaas-en-eieren!
Dit spelletje kunnen we spelen met z'n allen, dat is leuk, doe je mee?
Daarna gaan we kijken of wij net zo'n lekkere peperkoek kunnen bakken, als ze dat
doen in Groningen.

Woensdag
Met stenen, ijzerdraad en kralen maken we de mooiste fotohouders. Daarna nog een
mooie foto erop en hij is klaar!

Donderdag
Zelf kaas maken kan dat? ja, dat kan en wij gaan dat proberen!
Rosanne van Rosaboe gaat ons vandaag verschillende circustechnieken leren.

Vrijdag
Piet Mondriaan is een hele bekende schilder, hij schildert met grote gekleurde vakken
en strepen dat kunnen wij vast ook! We proberen in zijn stijl een koe te schilderen!

Programma week 3

zomervakantie

27
t/m 31 juli
2020

Maandag
In de tijd van de V.O.C., heel lang geleden. Waren er heel veel mensen opzoek naar
nieuwe dingen, wij gaan ook opzoek naar iets en misschien vinden wij wel een schat!
Van schatten zoeken krijg je honger, dus wij gaan iets lekkers maken, namelijk molens
van bladerdeeg.

Dinsdag
We gaan aan de slag met Oudhollandse spelen. Koekhappen, sjoelen, ezeltje prik en
nog veel meer spelletjes horen erbij. Wie gaat de uitdaging aan?
Safari in de tuin? We zien dan misschien geen olifanten en giraffen, maar er zijn een
heleboel andere beestjes te vinden en te zien.

Woensdag
Je kan met strijkkralen niet alleen iets mooi maken om te strijken, maar je kan er ook
hele mooie armbanden van maken. Wij gaan armbanden maken met de Nederlandse
kleuren.

Donderdag
We gaan aan de slag met Achery attack. Dat klinkt wel heel spannend, met een soort
van pijl en boog gaan wij leren pijl en boog schieten.
Na al dat oefenen met pijl en boog is het tijd om even fijn te relaxen met een film.

Vrijdag
Welke soorten fruit en groenten die oranje zijn ken je allemaal? Zullen wij daarvan een
lekkere smoothie maken ?

Programma week 4

zomervakantie

3
t/m 7 augus
tus
2020

Maandag
Holland's Got Talent
Zingen, dansen, toneelstukje of misschien ben je wel heel goed in moppen vertellen,
vandaag kan al je kunsten laten zien op de bso.
Met yoghurt, bessen een aardbeien maken wij een overheerlijke gezonde fruitcoupe in
de kleuren van de Nederlandse vlag.

Dinsdag
Simsalabim vandaag komt er een echte goochelaar op bezoek, kom kijk en verwonder
je over de kunsten van goochelaar Dries.
We gaan zelf ons eigen brood bakken, dat is lekker. En wat zal de bso lekker ruiken naar
versgebakken brood!

Woensdag
Aardappels kan je niet alleen eten je kan er ook mooie dingen mee knutselen, zoals
aardappelmannetjes.

Donderdag
We gaan de klompendans doen! Eerst gaan we mooie klompen knutselen en zodra we
dat gedaan hebben gaan we erop dansen, net zoals ze dat vroeger deden.

Vrijdag
Het is wieltjesdag! Vandaag gaan van alles doen met wieltjes, heb je thuis skeelers, een
skateboard, een waveboard, een step of een fiets neem deze dan mee naar de bso.

Bijzonderheden deze week
• Vrijdag 7 augustus: vergeet niet je skeelers, skateboard, waveboard, step of fiets mee
te nemen!

Programma week 5

zomervakantie

10
t/m 14 au
gustus
2020

Maandag
Wat weten jullie over de provincies van Nederland? Vandaag is het moment dat je al al
je kennis kan laten zien. Een postzegel met de koning, huis, trein of misschien wel een
olifant met een paarse zwembroek het kan allemaal. Je mag het helemaal zelf verzin
nen.

Dinsdag
Wie heeft er wel eens een escape room gedaan? Leuk hè? Raadsels oplossen om bij
de oplossing te komen. Dit super spannende spel gaan wij vandaag doen! Als je op va
kantie bent stuur je vast wel eens een kaartje naar opa en oma of naar je vriendjes.
Vandaag gaan we een kaart maken die we kunnen geven aan de persoon die jij wilt.

Woensdag
Kletskoppen…. Dat zijn mensen die heel veel praten, maar het zijn ook hele lekkere
koekjes die oorspronkelijk uit Leiden komen. Wie helpt er mee bakken ?

Donderdag
Je ziet ze vast wel eens staan, die hele grote windmolens langs de weg, wauw wat zijn
ze groot! Zo groot kunnen wij ze niet namaken, maar wel in het klein. Voor degenen
die liever een bootje knutselen kan dat ook. Bingo is altijd leuk, wie heeft er al eerste
zijn bingokaart vol? Vooral deze Nederland editie is extra leuk.

Vrijdag
In heel veel delen van Nederland droegen ze vroeger klederdracht, vaak was dat heel
veel lagen kleren over elkaar heen. Nu maken we er een spelletje van: een heuse
estafette!

Programma week 6

zomervakantie

17
t/m 21 au
gustus
2020

Maandag
Hoe goed werken je zintuigen? Dat gaan we vandaag testen met deze een superleuke
quiz! Zijn jullie wel eens in Amsterdam geweest? Daar staan langs de grachten heel
veel smalle huizen, dat noemen ze grachtenpanden. Van een leeg melkpak en met een
beetje fantasie gaan wij ook mooie grachtenpanden knutselen.

Dinsdag
Alweer z’n super spannend spel op de bso, wie doet er mee met lasergamen? Brabant
staat bekend om zijn overheerlijke worstenbroodjes, zullen wij gaan proberen om net
zo’n lekkere of nóg lekkerdere broodjes zelf te gaan bakken. Bakkers klaar? Bakken
maar!

Woensdag
We gaan foto’s maken met een Nederlands tintje, dat worden vast prachtige foto’s.

Donderdag
Vandaag krijgen we bezoek van het kleinste circus van het land, ze hebben geen olifan
ten, circusartiesten en clowns, maar slechts een piepkleine artiest ……Tenminste als die
vandaag geen last heeft van plankenkoorts. Rood, wit en geel, in het voorjaar staan de
mooiste tulpen in bloei op de tulpenvelden. Wij gaan ook mooie tulpen maken van
stof, doe je mee?

Vrijdag
Een echte schatkaart, wie heeft die wel eens gevonden? Of nog spannender wie heeft
er wel eens een echte schat gevonden? Zullen wij onze eigen V.O.C. schatkaart maken
vandaag, eentje die er uitziet alsof die al heel oud is?

