Maandag 11 juli
We kennen allemaal wel het spelletje memory, vandaag
spelen we niet zomaar memory maar levend memory! Hoe leuk is dat?
Vanmiddag maken we allemaal onze eigen unieke pasta ketting. Je mag je
eigen fantasie hier helemaal op loslaten.

Dinsdag 12 juli
We beginnen de dag actief door stopdans te spelen, gezellig
dansen op muziek en op het juiste moment stoppen! We hopen
dat het zonnetje vandaag zal schijnen, want we gaan een
heerlijk ijsje halen bij
Ijsmaker Jeroen. Jummie.

Woensdag 13 juli
Laat jij vandaag je dans skills zien tijdens stoelendans? Dit
doen we gezellig op muziek die jullie uitgekozen hebben.
‘s middags zullen we zelf popcorn maken en als tussendoortje
eten.. Dat wordt smullen.

Donderdag 14 juli
Hoe hard kan jij rennen? We spelen vandaag het tikspelletje Hollandse
leeuwen. Ook zullen we stempelen met groente en fruit, we maken er
een mooi kunstwerk van!

Vrijdag 15 juli
Laat je vandaag van je beste kant zien, want we spelen
in teams levend boter, kaas en eieren. Daarna
zullen we ezeltje prik spelen. Lukt het jou
geblinddoekt het ezeltje op het juiste punt te
prikken?

Maandag 18 juli
Welke zintuigen heb je allemaal? Vandaag zullen we verschillende
zintuig spellen spelen. Ruiken, proeven, voelen. Ook maken we
prachtige zelfportretten.

Dinsdag 19 juli
We hopen vandaag op lekker weer. Buiten gaan we een
kruiwagenrace doen en we gaan eierlopen.. spannend!! We
maken ‘s middags mooie zandtekeningen.

Woensdag 20 juli
Vandaag gaan we gezellig naar het
indoorpretpark in Maassluis. Hier kunnen we
ons helemaal uitleven. Mocht je thuis speciale trampoline sokken
hebben, neem die dan mee! Wij zijn rond 17:30 uur terug op
locatie.

Donderdag 21 juli
Handen op je rug en gaan! Vandaag gaan we
koekhappen. Ook kun jij vandaag laten zien hoe
goed je kunt fluisteren. We gaan een leuk fluisterspel spelen.

Vrijdag 22 juli
Ben jij de kat of de muis? We gaan kat en muis spelen,
rennen maar! Als afsluiter van de week
spelen we blaasvoetbal.. dat wordt hard blazen om
je punten te scoren.

Maandag 25 juli
De zomer heeft allerlei leuke insecten , welke zijn
dit precies en ken jij ze bij naam? We gaan vandaag een hotel
voor ze maken, leuk voor in jou tuin of op het balkon.
Ook hebben we een leuke teken activiteit in avonturis!

Dinsdag 26 juli
Zoek de schat, raadsels ontcijferen , codes kraken,
hints ontdekken, als jullie goed samenwerken vinden
jullie de schat! plezier voor de jonge en ook oudere
kinderen! kunnen jullie de schat bemachtigen?

Woensdag 27 juli
Kom vandaag op je best naar de BSO, wij gaan een leuke fotoshoot doen,
en later op de dag maken we een lijstje om jouw mooiste foto in te
bewaren! Cheeese!

Donderdag 28 juli
YES vandaag gaan we naar de bioscoop, de film blijft nog
even een geheimpje.. uiteraard met popcorn. Ook
maken we vandaag zelf een keycord waarop onze naam
komt te staan.

Vrijdag 29 juli
Dance Dance Dance, wie doet alle pasjes
goed na, slooft zich uit, en zet een mooie
show neer? Doe je best en wie weet val jij wel
in de prijzen!

Maandag 1 augustus
Vandaag zijn we sportief! Op locatie wordt een gave
bootcamp les gegeven. Neem je eigen bidon mee, hier
doen we een lekker verkoelend zelfgemaakt drankje in!

Dinsdag 2 augustus
Ook altijd al een eigen naambordje op je kamerdeur willen hebben? Die
maken we vandaag helemaal zelf! glitters erop of juist stoer, je kunt het
helemaal zelf ontwerpen!
Ook gaan we een kijkje nemen bij de brandweer, wie weet mogen jullie
wel zelf met de brandweerslang spuiten!

Woensdag 3 augustus
It’s summer time! Vandaag doen we allerlei waterspellen.
vergeet dus je zwemkleding niet mee te nemen! Om deze dag
mee af te sluiten maken we onze eigen frozen smoothies!
Lekker!
Donderdag 4 augustus
Ben jij goed in techniek? Dan is dit een dag voor jou! We gaan
zelf hutten bouwen, welke hut is het stevigst en blijft dus het
beste staan? Ook maken we vandaag een vlag voor op de hut.
Een piratenboot, prinsessen kasteel, het kan allemaal!
Vrijdag 5 augustus
Wij gaan vandaag heerlijk ravotten in fort Drakensteijn!
Op deze plek is niks te gek! Trek niet je mooiste kleding
aan, want het kan zijn dat je
vies wordt! We lunchen op de locatie met
wraps en sandwiches. Zien we jou ook ?

Maandag 8 augustus
Voordat we gaan klauteren maken we heerlijke fruit smoothie
om energie te verzamelen. S’ middags gaan we naar
klauterwoud in Vlaardingen. Er zijn klimrekken, natuurlijke
speeltoestellen, de kabelbaan, water en modder. Vies
worden mag hier!
Wij zijn rond 17:00 uur terug!

Dinsdag 9 augustus
Houd jij van muziek? Dan is nu de kans om
op ritme muziek te maken met een gezellige
Djembe workshop. Met de lunch eten we pannenkoeken.

Woensdag 10 augustus
We gaan met een dieren zoekkaart op pad . We gaan kijken hoeveel dieren
en planten we kunnen vinden. Kunnen jullie alle dieren vinden?

Donderdag 11 augustus
We gaan vandaag sportief bezig zijn. We maken kennis met
diverse sporten en gaan samen lol maken. En niet te vergeten
…meedoen is belangrijker dan winnen!
Trek vandaag dus je sportkleren aan.

Vrijdag 12 augustus
Zet je ogen en oren wijd open, want vanmiddag
doen we een speurtocht door de wijk we
zoeken een echte schat.

Maandag 15 augustus
Heb jij helemaal zin in om in de
vakantiesferen te komen? We gaan tenten opzetten en doen
alsof we echt op vakantie zijn! Daar hoort natuurlijk ook een
lekker zomers ijsje bij!

Dinsdag 16 augustus
Vandaag gaan we naar het strandje bij de oranjeplassen in
Maassluis/Hoek van Holland.
We gaan genieten van de zon en gaan lekker spelen in het
water. Neem je vandaag je zwemkleding en een handdoek
mee? Wij zijn rond 17:00 uur terug !

Woensdag 17augustus
Vandaag is het Hollandse spelletjes dag. We gaan.
blikken omgooien, spellen met een blinddoek, bokje springen,
etc. Ook gaan we met de pond varen.

Donderdag 18 augustus
Neem vandaag je badkleding en je handdoek
mee, want we gaan op de BSO waterspelletjes spelen.
Er wordt een zwembad opgezet en verschillende spelletjes worden
gespeeld.

Vrijdag 19 augustus
Het is vandaag de laatste dag van de vakantie, het zit er weer op. We gaan
vandaag lekker chillen. Netflix filmpje kijken, popcorn eten. Ook spelen we in
de ochtend in Avonturis en bakken we een lekkere cake.

