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week 1 – 17 t/m 21 juli   

waterweek 
 

 Maandag 17 juli  

We beginnen de vakantie op creatieve wijze. 

We maken vandaag ons eigen mini-aquarium. 

In de Ward gaan we eerst op zoek naar 

stenen en plantjes om ons aquarium nog 

mooier te maken. 

Heb je thuis nog grote, glazen potjes? 

Neem die dan maar mee! 

Dinsdag 18 juli 

Vandaag organiseren we 

voor jou een waterdag. 

Neem je waterpistool 

maar mee naar de BSO! 

Als het warm is kan je 

lekker afkoelen in ons 

zwembad(je).  
 
 

De kinderen mogen 

de hele week (bij 

warm weer) 

zwemkleding of 

droge kleding, een 

handdoek, slippers 

en waterpistolen 

meenemen! 
 

Woensdag 19 juli 

Heb je gisteren onze 

waterdag gemist? Geen 

paniek! Vandaag zetten 

we ons zwembadje 

gewoon nog een keer 

neer. Ook maken we  

bootjes voor onze 

waterbaan.  
 
 

Donderdag 20 juli 

Kom vandaag met je 

sportiefste outfit naar 

de BSO, want er staan  

waterspelen op het 

programma. Vind je het 

leuk om mee te doen aan 

flessenvoetbal, spuitbal 

en sponstikkertje? Het 

kan vandaag allemaal op 

de BSO. 

 Vergeet je 

waterpistool niet! 

Vrijdag 21 juli 

De week sluiten we af 

met het spel ‘spons-

apenkooi’.  

En je raadt het al…. Ook 

vandaag kan je nat 

worden!  

Een handdoek en stevige 

(sport)schoenen zijn 

vandaag echt nodig! 
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Vrijdag 28 juli 

We zorgen voor een relaxt einde van de week. 

`s Ochtends maken we het gezellig op de 

BSO. `s Middags maken we een uitstapje; we 

gaan spelen in speeltuin Hulhuizen. 

week 2 – 24 t/m 28 juli 

buiten – speelweek 

Maandag 24 juli 

Zorg maar dat je goed uitgerust bent, want vandaag gaan we bootcampen!. 

Lukt het jou om het hele circuit af te maken? Samen met een maatje kan je 

dat vast wel! Als het weer het toe laat sporten we buiten, maar ook bij 

slecht weer gaat deze bootcamp door. Dan sporten we gewoon binnen! 

Vergeet je niet om sportkleding, sportschoenen, een handdoek en een 

bidon mee te nemen? 

 

 

 
Dinsdag 25 juli 

Vandaag gaan we aan de slag in 

de zandbak. Samen toveren we 

die om tot een mini-strand. We 

maken de mooiste zandkastelen 

en de diepste grachten.  

Heb je thuis nog een schep en 

emmer? Neem die maar mee!  

Woensdag 26 juli 

Vandaag maken we een 

uitstapje in Bemmel, dus 

trek je wandelschoenen 

maar aan! Waar we naar 

toe gaan, houden we nog 

even geheim. Maar als jij 

een dierenvriend bent, heb 

je vast een leuke dag! 

Donderdag 27 juli 

Ook nu maken we er een sportieve dag van. Je 

kan jouw kwaliteiten laten zien! We spelen het 

spel ‘one minute of fame’. Ben je goed in 

touwtje springen? Of kan jij juist heel vaak 

opdrukken in een minuut. Vandaag ga je jouw 

record neerzetten. Maar pas op! Iemand anders 

kan jouw record weer verbeteren!  

Op deze sportieve dag mag je sportschoenen, 

bidon en sportkleding niet vergeten! 
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week 3 – 31 juli t/m 4 augustus 

we gaan er op uit - week 

Maandag 31 juli 

We beginnen de 

week rustig. 

Vandaag bezoeken 

we een speeltuin. 

Welke speeltuin het    

wordt houden we 

nog even geheim!  

Zorg je er voor 

dat je niet je 

nieuwste kleren 

aan doet? 

Dinsdag 1 augustus 

O sole mio! We gaan naar Italië! Nou ja… We maken er 

een Italiaanse dag van. In onze bso-pizzeria mag je 

jouw eigen pizza maken. De boodschappen doen we 

uiteraard samen 

 

 
Woensdag 2 augustus 

We met de auto op pad. 

Vandaag rijden naar 

speeltuin Hulhuizen om 

daar te klimmen en 

klauteren. Vergeet je 

niet om kleren aan te 

doen die vies mogen 

worden?  

 

Donderdag 3 augustus 

Vandaag een ontspannen dagje, maar toch gaan we op 

pad. Hoe dat kan? We rijden richting Arnhem om 

onderuit te zakken in een bioscoopstoel! Welke film we 

gaan bekijken kunnen we echt niet verklappen. Dat 

houden we lekker nog even geheim. 

 

Vrijdag 4 augustus 

We sluiten de week vol met uitstapjes af met…… een uitstapje! We bezoeken  

de kinderboerderij waar we alle dieren uitgebreid bekijken. Wanneer we 

uitgekeken zijn kunnen we nog even fijn spelen. Trek je kleding aan die vies 

mogen worden? Ook bij slecht weer gaat het uitstapje door. Dan zijn laarzen 

en regenkleding erg handig! 
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Week 4 – 7 t/m 11 augustus 

crea - week 

Deze week beslis jij zelf wat je gaat knutselen en wanneer je dat zou  

willen doen. 

We hebben wel wat ideeën voor je bedacht…. 

 

 

Wie helpt ons met het maken van een jungle-wand? Of ga je liever aan de slag 

met verf? Dat kan ook! Er liggen schilderdoeken klaar om een mooi jungle-

schilderij te maken. Als je klaar bent, zoeken we er een mooi plekje voor in 

onze eigen jungle!                                  

 

Of gaat jouw voorkeur uit naar het maken van een dromenvanger? Als je klaar 

bent, mag je hem mee naar huis nemen. Wie weet worden al je dromen er wel in 

gevangen…. 

 

Maak je liever iets voor jouw vriendje of vriendinnetje? Ook dat kan… verras 

hem/haar maar met een zelf gemaakt vriendschapsbandje. 

 

Ben je niet bang voor vieze handen? Dan kan je aan de slag met klei. Lukt het 

jou om er een mooi jungle-dier van te kleien? Of heb je misschien zelf nog een 

ander idee? 
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Week 5 – 14 t/m 18 augustus 

spellenweek 

Maandag 14 augustus 

Hoe goed ken jij Bemmel? Vandaag gaan we speuren door Bemmel. Er liggen 

foto`s klaar op de BSO; als je weet waar deze gemaakt zijn, loop je er naar toe. 

Heb je de plek van de gemaakte foto gevonden, dan verdien je een letter. Lukt 

het jullie om van deze letters een woord te maken? Dan ligt er een prijs voor 

jullie klaar. We maken vandaag een lange wandeltocht, dus neem maar goede 

(wandel)schoenen mee. 

Dinsdag 15 augustus 

Bingo! Nee geen bingo zoals je al vaker gedaan hebt. 

We spelen vandaag ‘levend Bingo’. Zorg je er voor 

dat je goede schoenen aan hebt? Bij ‘levend Bingo’ 

moet je namelijk veel rennen….. Wie weet word jij 

vandaag wel onze bingo-kampioen!  

Donderdag 17 augustus 

Twister? Jenga? Ganzenbord? Welk gezelschapsspel speel 

jij graag? Je mag vandaag een gezelschapsspel van thuis 

meenemen. Op de BSO maken we een spellencircuit en 

spelen we de meegebrachte spelletjes. 
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Week 6 – 21 t/m 25 augustus 

feestweek 

Maandag 21 augustus 

De laatste week van de vakantie is alweer aangebroken. Maar ook na deze week 

zal jij je niet gaan vervelen. Vandaag ga je namelijk met “nieuw” speelgoed naar 

huis. We organiseren een speelgoed-ruilmarkt. Je hebt vast nog wel speelgoed 

waar je niet meer mee speelt. Stop het snel in een tas en neem het mee naar de 

BSO!  Je mag maximaal 10 stuks  speelgoed en een kleedje meenemen. Kijk 

je thuis wel even of het speelgoed nog helemaal heel is?  

 

Dinsdag 22 augustus 

Vandaag maken we er 

een muzikale dag van. 

Vandaag organiseren we 

een karaoke-party! Het 

wordt vast een dolle 

boel. 

Woensdag 23 augustus 

Wat een leuke dag beloofd dit te worden! We 

gaan naar het leukste speelparadijs van 

Gelderland! We gaan met de auto naar speeltuin 

Megapret. Er is ook een waterspeeltuin, dus 

neem je badkleding of droge kleding, slippers 

en handdoek maar mee. 

Donderdag 24 augustus 

Trek vandaag je coolste 

outfit aan naar de BSO!  

We maken er een dolle 

boel van bij de disco van 

vandaag! Ga thuis maar 

vast op zoek naar coole 

nummers en geef deze 

door aan de DJ van 

vandaag.  

Vrijdag 25 augustus 

Vandaag alweer de laatste vakantie dag op de 

BSO! Maar niet getreurd, want het word een 

hele leuke dag. We toveren de BSO om tot 

bakkerij en maken de lekkerste cupcakes. Lekker 

smullen maar! 
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