
 

Zomervakantieprogramma BSO  

Week 1 
 

 
Maandag  

Springkussen & 
watergevecht 

Voor jong en oud staat er de hele dag een springkussen om 
je op uit te leven! Ook doen we lekker een watergevecht, dus 
neem je waterpistool mee! 

 

 Maandag  

Zandschilderij 
De jongste kinderen maken een zandschilderij 

 

 
Dinsdag  

Drummen en muziek 
maken 

We gaan leren drummen en nog veel meer muziek maken! 
Deze workshops zijn voor jong en oud. 

 

 
Donderdag  

Kinderboerderij/ 
speeltuin 

De jongste kinderen gaan naar de speeltuin en de 
kinderboerderij. 

 

 Donderdag  

Waterpret/estafette 

De oudste kinderen gaan diverse waterspellen doen. De 
jongste kinderen gaan lekker rennen tijdens een 
estafetteloop. 

 

 Vrijdag  

Sport en speltoernooi 

Trek je sportschoenen maar aan, we gaan lekker sporten en 
diverse spellen spelen. 

 

Week 2 
 

 
Maandag  

Kurkenbootjesrace/ 
koken/spel 

De jongste kinderen maken bootjes van kurk en gaan daar 
een wedstrijd mee zeilen. Wie heeft het beste bootje? De 
oudste kinderen gaan zelf loempia’s maken. Mmm,.. lekker! 
De oudste kinderen spelen een hoger/lager spel en steen 
papier schaar. 

 

 
Dinsdag  

Speeltuin en picknick 
Lasergamen 

De jongste kinderen bezoeken een speeltuin in de buurt en 
gaan lekker picknicken. De oudste kinderen gaan lasergamen. 

 

 Dinsdag  

Slijm maken 
De oudste kinderen gaan lekker kliederen met slijm. 

 

 Donderdag  

Workshop 

Ren4Sports komt een leuke en sportieve workshop verzorgen 
voor beide groepen. 

 

 
Vrijdag  

Waterspelletjes 
zandschaduw 

We doen vandaag waterspelletjes en maken een 
zandschaduw. 

 



 

 

 

Week 3 
 

 
Maandag  

Speeltuin en picknick 
Capoeira 

De jongste kinderen bezoeken een speeltuin in de buurt en 
gaan lekker picknicken. Ook doen we leuke tikspellen. De 
oudste kinderen krijgen een workshop Capoeira. 

 

 Dinsdag  

Stenen schilderen 

De jongste kinderen gaan stenen beschilderen en deze ‘s 
middags laten zwerven in het park.. De oudste kinderen gaan 
werken met klei. 

 

 Dinsdag  

Trefbal 
Voor de oudste kinderen is er een trefbaltoernooi. 

 

 

Donderdag  

Proefjesdag/mozaiek 
krijten/Joris en de 
draak 

De oudste kinderen gaan diverse proefjes doen. De jongste 
kinderen gaan mozaïek krijten op het plein. De jongste 
kinderen spelen het spel Joris en de draak. 

 

 Vrijdag  

Vlinderspeurtocht 

We gaan vandaag op zoek naar vlinders tijdens de 
vlinderspeurtocht. 

 

Week 4 

 Maandag  

Dieren en picknick 

De oudste kinderen gaan lekker picknicken. Er komen echte 
dieren naar de locatie om de jongste kinderen te bezoeken. 

 

 Maandag  

Driekamp 

Voor de oudste kinderen wordt er een driekamp 
georganiseerd. 

 

 

Dinsdag  

Schilderen/koken/ 
bunkertrefbal/ 
waterspelletjes 

De jongste kinderen schilderen vandaag op canvas. De 
oudste kinderen gaan zelf loempia’s maken. Mmm,.. lekker! 
We spelen bunkertrefbal met de oudste kinderen. 
Waterspelletjes staan er op het programma voor de jongste 
kinderen. 

 

 Donderdag  

Knutselen/schilderen  

De jongste kinderen maken een ijsjesketting. Je eigen mok 
beschilderen staat op het programma voor de oudste 
kinderen. 

 

 Donderdag  

Watersport 

Voor beide groepen staan er watersport activiteiten op het 
programma. 

 

 Vrijdag  

Strand thema 
We doen allerlei leuke activiteiten met het thema strand. 

 

  



 

 

 

Week 5 
 

 Maandag  

Escaperoom 

We toveren onze BSO om tot een superspannende 
escaperoom! 

 

 
Maandag  

Kingen/waterspellen/
bingo 

De oudste groep speelt bingo en gaat het spel Kingen spelen. 
De jongste kinderen gaan waterspellen doen. 

 

 Dinsdag  

Yoga 

De jongste kinderen kunnen lekker ontspannen tijdens de 
Yoga workshop. 

 

 Dinsdag  

Proefjesdag 
 De oudste kinderen gaan figuurzagen. 

 

 Donderdag  

Yoga/lasergame 

De jongste kinderen spelen vandaag bingo en de vloer is lava. 
De oudste kinderen gaan lasergamen. 

 

 Vrijdag  

High tea 
We gaan zelf lekkere hapjes maken voor een high tea. 

 

Week 6 
 

 Maandag  

Drievliet 
De oudste kinderen gaan naar Drievliet! 

 

 Maandag  

Knutselen 

De jongste kinderen gaan schilderen met hun tenen en 
schaduwtekenen. 

 

 Dinsdag  

Sport en spel 

Voor de jongste kinderen staan diverse sport en 
spelactiviteiten op het programma. 

 

 Dinsdag  

Schilderen 
De oudste kinderen gaan schilderen in het park. 

 

 Donderdag  

Springkussen 

Voor jong en oud staat er de hele dag een springkussen om 
je op uit te leven. 

 

 Vrijdag  

Bingo 
We spelen vandaag een heel speciale sportbingo. 

 


