Buiten-speelweek
Maandag 9 juli
We starten de vakantie met een modderdag! Na de lunch gaan we naar buiten om lekkere
moddertaartjes te maken. Graaf je liever diepe kuilen of wil je met de waterpomp spelen? Dat
mag ook. Voor deze dag heb je echt je oudste kleren en laarzen nodig. Vergeet je niet om ee n
washandje, handdoek en schone kleren mee te nemen? Heb je thuis nog een schep en emmer?
Ook die mag je vandaag meenemen.

Dinsdag 10 juli
Kom jij vandaag naar de BSO, dan heb je geluk! We maken een uitstapje naar De Leemkuil. We
vertrekken om 09.00u met de bus en zijn om 16.30u weer op de BSO. Voor vandaag heb je
goede wandelschoenen en een rugtas nodig. Als het heel warm is gaan de sproeiers in De
Leemkuil aan. Vergeet daarom je handdoek, badkleding en/of een extra setje droge kleding niet
in je rugtas te stoppen.
Woensdag 11 juli
Vandaag spelen we bij het KDV. Ook nu gaan we lekker naar buiten. Je mag een emmer en schep
meenemen. Wanneer het heel warm is, mag je ook badkleding/droge kleding en een handdoek
meenemen.
Donderdag 12 juli
Hou jij wel van een wedstrijdje? Kom dan maar naar de BSO! Vandaag organiseren we een echte
stoepkrijt-wedstrijd. Weet jij de mooiste, origineelste of grappigste tekening te maken? Dan ga
je er misschien wel met de hoofdprijs vandoor!

Vrijdag 13 juli
De buiten-speelweek sluiten we natuurlijk buiten af. Ook vandaag mogen je schep en emmer
mee naar de BSO. We duiken de zandbak in om mooie zandkastelen te bouwen. Wie weet lukt
het ons wel om samen één groot zandkasteel te maken.

Muziek-week
Maandag 16 juli
Wat we vandaag gaan
doen blijft echt nog even
een verrassing. Maar…
dat het leuk gaat
worden staat vast. Wat
we wel kunnen
verklappen is dat we om
10 uur met de bus naar
de BSO van IKC De
Doornick in
Doornenburg gaan. We
zijn om 16.30u weer op
onze eigen BSO.

Dinsdag 17 juli
Wat hoor ik daar nou? Allemaal muziek? Waar komt dat
vandaan? Het is vast de muziek in de Dorpsstraat! We gaan
de lopers van de vierdaagse aanmoedigen; dan lukt het ze
vast om deze dag uit te lopen.

Woensdag 18 juli
Wat is nou een muziekweek zonder instrumenten?
Vandaag mag je een mooi instrument maken. Als de
instrumenten gemaakt zijn, kan het concert beginnen. Je
mag gebracht en gehaald worden bij het KDV.

Donderdag 19 juli
Heb je een microfoon thuis? Zing je nog veel beter met een mooie jurk of een coole outfit?
Neem dat dan maar mee, want vandaag organiseren we een karaoke-dag!; Alles kan
vandaag en niets is te gek!

Vrijdag 20 juli
Deze week sluiten we sportief en muzikaal af. We
gaan naar de speelzaal om daar allerlei
muziekspellen te spelen. Je mag je eigen cd
meenemen als je dat leuk vindt.

Techniek-week
Maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli

Sport- en spelweek
Maandag 30 juli
Zorg dat je goed uitgerust bent, want vandaag gaan we Bootcampen! Aan het einde van de dag ga
je fitter naar huis, dan dat je vanochtend gekomen bent. We beginnen uiteraard eerst met een
goede warming-up. Vergeet niet om in sportieve kleding en met sportschoenen aan naar de BSO
te komen. Ook een bidon of flesje voor water komt vandaag goed van pas!

Dinsdag 31 juli
Vandaag gaan we het voetbalveld op voor een partijtje flessenvoetbal. Lukt het jou om al het
water in de fles te houden? Voetbalschoenen zijn niet nodig; sportieve kleding en stevige
schoenen wel!

Woensdag 1 augustus
We beginnen de nieuwe maand met waterspellen. Heb je thuis nog emmers, bootjes of
waterpistolen? Neem ze maar mee naar de BSO hoor! Ook je zwemkleding/droge kleding en een
handdoek mag je in je tas stoppen om mee te nemen naar de BSO.

Donderdag 2 augustus
Vandaag komt er een echte stormbaan op het schoolplein! Samen met de kinderen van de andere
BSO`s maken we er een dolle boel van. Om fijn mee te kunnen doen heb je wel je badkleding of
droge kleding en een handdoek nodig. Stop het maar snel in je tas en kom naar de BSO!

Vrijdag 3 augustus
Ook nu mag je je badkleding/droge kleding en een handdoek meenemen naar de BSO. We
organiseren namelijk een waterdag op onze locatie. Vandaag geen stormbaan meer, maar het
wordt vast gezellig! Heb je thuis nog een waterpistool, dan mag je die meenemen naar de BSO.

Vroeger en nu….
Maandag 6 augustus

Dinsdag 7 augustus

We beginnen deze week
met ouderwets
handwerk. Wat we gaan
doen verklappen we
nog niet, maar dat het
leuk wordt staat wel
vast. Aan het einde van
de dag ga je met iets
moois naar huis.

Vandaag maken we weer een uitstapje! We gaan naar
museumpark Orientalis. Daar doen we mee met een
speurtocht waarbij we onderweg allerlei opdrachten
proberen op te lossen. Denk je vandaag aan goede
wandelschoenen? Je slippers mag je vandaag thuis laten!
Zorg je ervoor dat je om 09.00u op locatie bent? Dan
kunnen we op tijd vertrekken. We zijn om 16.30u weer op
de BSO.

Woensdag 8 augustus
Als je vandaag naar de BSO komt,
word je een echte schilder. Word
jij de nieuwe Picasso of
Mondriaan? Misschien gaat je
voorkeur meer uit naar moderne
kunst… Het kan allemaal vandaag!

Donderdag 9 augustus
Vandaag een dag vol met Hollandse spellen! We spelen spellen van vroeger en van nu. Heb je
thuis nog een leuk spel? Vraag dan even aan papa en mama of je het mee mag nemen naar
de BSO.
Vrijdag 10 augustus
Trek vandaag maar niet je nieuwste
kleren aan, want we gaan aan de slag
met Oost-Indische inkt! We leren hoe
men vroeger moest tekenen en
schrijven. Ben je hier klaar mee? Dan
gaan we met de tijdmachine snel naar
het heden. De tijd waar ook computers
zijn….

De feestweek!
Maandag 13 augustus
Het einde van de vakantie is in zicht. We sluiten de zomervakantie af met een supergezellige
feestweek. Vandaag gaan we met de bus naar speeltuin De Leuke Linde in Arnhem. Hier zien we
voor de laatste keer de kinderen van de andere BSO-locaties. We vertrekken om 09.00u en zijn
om 16.30u weer op de BSO. Zorg je vandaag voor een eigen rugtas, stevi ge wandelschoenen,
een handdoek en droge kleding?

Dinsdag 14 augustus t/m vrijdag 17 augustus
Bij een feestje hoort ook een lekker hapje. In de Jungle gaan we zelf aan de slag met het maken
van al dit lekkers! Zullen we het menu alvast verklappen?

Dinsdag: appel in bladerdeeg
Woensdag: worstenbroodjes
Donderdag: sandwich
Vrijdag: tosti-dag

Bij een feestweek hoort schmink, make-up en mooie kleding. De hele week gaan we hier mee aan
de slag, maar alleen als je dat zelf wil natuurlijk. Wil je deze week verkleed komen? Dat mag hoor!
Wie weet is er wel tijd voor een modeshow!

