
 

Locatie: IKC De Schakel 
Van Boisotstraat 20 
3132 XM Vlaardingen 
Tel.nr BSO De Schakel 06-24109087 
Groepen: de Panters en Luipaarden 
 
 
 
De grote vakantie komt eraan! Jippie! Kom jij naar de vakantieopvang van de BSO? Lees 

hieronder dan alvast wat wij allemaal voor leuks gaan doen.  

 

Het thema deze zomervakantie is: De wereld rond in 6 weken ..  
 

We reizen de komende weken langs verschillende landen en ontdekken welke activiteiten, 

welk eten en welke bijzondere dingen deze landen voor ons in petto hebben.  

 

Aan alle ouders willen wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen. Dit ivm met de 
activiteiten op het programma. 
 
Deze zomervakantie zal er geen gebruik worden gemaakt van onze Un1ek-busjes. Onze 
uitjes zullen wij dan ook allemaal lopend doen, alles is op 
loopafstand. Tip: goede loopschoenen! 
 
De kinderen kunnen bij een buitenactiviteit (maar ook binnen) 
vies worden. Houdt u hier rekening mee, een extra setje kleding  
meegeven is aan te raden. 
We vragen u ook om op warme dagen zwemkleding of kleding dat 
nat mag worden mee te geven en op regenachtige dagen 
regenkleding.  
Op de dagen dat wij op pad gaan, graag een lege broodtrommel en een bidon meegeven. 
 
Mocht uw kind allergisch zijn voor zonnebrand, geeft u dan alstublieft eigen zonnebrand 
mee. 
  
Wij willen zsm weten of uw kind komt in de zomervakantie. U kunt via  Kindplanner 
doorgeven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit 
dat uw kind aanwezig is.  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal om er samen een superleuke vakantie van te maken! 
Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in! 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Week 1: Nederland 
 
We beginnen de vakantie dicht bij huis. Deze week gaan 
we al het moois van Nederland ontdekken. Waar moet jij 
aan denken bij Nederland? Wat is typisch Nederlands? 
We beginnen de week met een gesprek over dit land en 
gaan op onze wereldkaart op zoek naar deze eerste 
bestemming. Ook maken we ons eigen paspoort, zodat 
we alle landen kunnen bezoeken. Klaar om op reis te 
gaan! 
‘ 
maandag 
Waar denk je aan bij Nederland? Juist ja, aan Molens natuurlijk. 
Nederland is het land van de Molens. In de middag gaan we meer 
leren en ontdekken over Molens. Nemen jullie je rugzakje mee? We 
gaan namelijk een lange wandeling maken naar de Molen van 
Vlaardingen. Hier krijgen we een rondleiding en leren we alles over 
Molens. Bijzonder he, hoe een Molen werkt? Na de rondleiding gaan 
we zelf molens maken en krijgen we nog een kleine verassing. 
Wanneer we klaar zijn lopen we terug naar de Schakel. We zullen 
rond 5 uur weer terug zijn op locatie.  
 
Meenemen: goede wandelschoenen, rugzakje met bidon 
 

dinsdag 
Zo, we hebben een drukke dag achter de rug. Vandaag doen we 
wat rustiger aan en blijven we op locatie. Het wordt een creatieve 
dag in het thema van Nederland. We beginnen de dag met een 
knutselactiviteit. Delfsblauwe tegeltjes, gaan we maken. Heb jij die 
wel eens eerder gezien? Hoe zien ze eruit en waarom zijn ze 
typisch Nederlands? In de middag doen we op het plein oud 
Hollandse spelletjes. Lekker de hele middag buiten spelen.  

 
Meenemen: je mag in het thema oranje gekleed 
 
woensdag  
Zeg je Nederland, dan zeg je boeren! Nederland staat bekend als het land van de boeren. We 
hebben maar liefst 52000 boerderijen in Nederland. Veel he? Weet jij wat voor boeren er 
allemaal zijn en wat er allemaal van de boerderij komt? Daarna wandelen we met elkaar  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
naar de markt in de stad. Op de markt gaan we wat typisch Hollandse producten kopen. 
Weet jij wat typisch Hollands is en wat komt er allemaal van de Nederlandse boerderij? 
Kaas, tomaten, komkommer, tulpen. Zodra we terug komen, gaan we buiten onder de 
parasol de tafel dekken. We maken er een Hollands feestje van. We hangen oranje 
vlaggetjes op en zetten de tulpen op tafel. Met onze producten gaan we broodjes gezond  
maken. Hmm, smullen. Na de lunch staat er een creatieve activiteit op ons te wachten. Waar 
denk jij aan bij de boerderij? Juist ja, koeien! We gaan vandaag koeien beeldjes maken en  
beschilderen. Bij mooi weer, buiten onder de parasol. Aan het eind van de dag krijgen jullie 
allemaal een tulp mee naar huis.  
 
Meenemen: goede wandelschoenen en een rugzakje met bidon. 
 
donderdag 
Wie Nederland zegt, zegt: pannenkoeken!! Vandaag gaan we zelf pannenkoeken bakken. 
Met appel? Spek? Of aardbeien? We leren precies 
hoe je ze helemaal zelf kan maken. En daarna? 
Waterpret vandaag!! Wist je dat Nederland 
wereldwijd bekend staat vanwege onze kennis over 
water? Het water mag dus niet ontbreken deze week. 
We blazen de badjes op en gaan onszelf lekker nat 
maken, je mag namelijk je waterspeelgoed van thuis 
mee nemen. Dat wordt lachen…  
 
Meenemen: eigen waterspeelgoed, zwemkleren, droge kleren en een handdoek mee.   
 
vrijdag 
Het is alweer vrijdag, onze reis door Nederland zit er bijna op. Volgende week vliegen we 
alweer naar het volgende land. Maar niet voordat we 
Nederland goed afsluiten. En hoe doe je dat anders dan 
door te gaan voetballen? Nederland is een echt voetbal 
land. Vandaag gaan we naar DVO en krijgen we daar een 
voetbalclinic. Hoe leuk is dat? De hele ochtend zijn we 
lekker actief. Na de lunch is het daarom tijd even iets 
anders te doen. We gaan knutselen. Maar niet zomaar 
knutselen, we gaan voetballen maken van papier 
machée.  
 
Meenemen: sportkleren en sportschoenen, rugzakje met bidon, schone kleren 
 
 



 

 
 
 
 
 

Week 2 Spanje 
 
Na een weekje Nederland gaan we nu naar … SPANJE! Bij Spanje denken wij aan zon, zee, 
strand, lekkere muziek, flamenco…  Vámonos! Dit wordt echt een Spaanse week met dans, 
leuke spelletjes, kunstwerken en bovendien leer je ook een woordje Spaans! 
Wist jij dat Spanje het enige land is in Europa waar bananen 
groeien? En dat Spaanse kinderen twee achternamen hebben? Een 
van hun vader en een  van hun moeder. 
 

maandag 
Jullie hebben vast wel eens gehoord van flamenco, de Spaanse 
dans uit Zuid-Spanje. Jullie krijgen een flamenco les, de jongens en 
meisjes apart. Olé, olé, olé!  
Natuurlijk gaan we hierbij helemaal in Spaanse stijl. Heb je zelf een 
Spaanse jurk, waaier, schoentjes met hakken of een mooie zwarte 
hoed? Neem deze dan zeker mee, want we gaan ook een 
fotosessie doen in Spaanse kleding. 
 
Hier krijgen we het erg warm van, daarom gaan we ook onze eigen 
waaiers maken. En kennen jullie castagnetten? Die maken een 
mooi klikgeluid, ook die maken we zelf! 
 
Meenemen: je Spaanse jurk 
 
dinsdag 

Wat hoort er nog meer bij 
Spanje? Lekker eten 
natuurlijk! We gaan zelf aan 
de slag met het maken van 
tapas, dat zijn allemaal 
kleine hapjes. Daarbij hoort 
een lekker drankje, en dat 
heet Sangria, heerlijk met 
vers fruit. 

 
Uno, dos, tres, … Kunnen jullie al tellen in het Spaans? 
Vandaag gaan jullie kennis maken met de Spaanse taal. Dat 
gaat vast lukken!  
 
Meenemen: je mag je kookschort meenemen 
 
 



 

 
 
 
 
 
woensdag 
In de ochtend gaan jullie je eigen schilderij maken, natuurlijk wordt dit 
niet zomaar een schilderijtje, maar een echt Spaans kunstwerk. Wil  jij 
er een met een Spaanse stier of een flamencodanseres?  
Over stieren gesproken; kennen jullie het spel De Dolle Stier? Dat spel 
gaan we ook uitproberen. Maar daar blijft het niet bij, want we gaan 
ook waterspelletjes doen. Hopelijk zien we dan wel de Spaanse zon en 
wordt het lekker warm! 
Houd er rekening mee dat je nat kan worden, dus zwemkleding of 
kleding wat nat mag worden meenemen! 
 
Meenemen: zwemkleding of kleding wat vies mag worden 

 
donderdag  
Vandaag gaan erop uit. We gaan naar een echt pannenkoekenrestaurant! Zouden ze daar 
ook Spaanse pannenkoeken hebben? Dat zullen we zien! We moeten hiervoor wel een 
stukje lopen, dus kom lekker uitgerust naar de bso en het fijnste is om goede 
wandelschoenen aan te doen. En.. als we onze buikjes rond hebben gegeten, kunnen we 
misschien ook nog wel onze energie kwijt in de leuke speeltuin daar! 
 
Meenemen: goede wandelschoenen, rugzakje met bidon. 
 
vrijdag 
Kennen jullie de Spaanse kunstenaar Gaudí? Deze meneer 
heeft hele mooie gebouwen en kunstwerken gemaakt in 
Barcelona met mozaïek. Mozaïek is een kunstvorm met 

allemaal ingelegde gekleurde 
steentjes. Als echte Gaudí’s gaan wij 
dit ook doen.  
Jullie mogen vandaag ook nog 
porselein stippen! En al je kunstwerkjes mogen natuurlijk mee naar 
huis! 
Hopelijk is het ’s middags lekker weer, want we gaan lekker naar 
buiten om een speurtocht te doen!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Week 3 Japan  

 
Dit is alweer de derde week van de vakantie. We gaan nu wat verder van huis, namelijk naar 
… JAPAN!  
Wist je dat zwarte katten geluk brengen in Japan? En dat het slurpen van noodles 
beleefd is in Japan? Bij een begroeting schudden Japanners geen handen maar buigen 
ze naar elkaar! 
Heb je wel eens sushi gegeten? Of wel eens ninja's gezien? Allebei zijn ze typisch Japans. We 
wanen ons helemaal in Japan tijdens het eten van sushi maar ook tijdens het doen van 
Japanse spellen. En heb je een kimono (een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk mee om 
een dagje aan te doen!  
 

maandag 
Onze eerste Japanse dag wordt meteen een drukke 
dag, want .. we gaan allereerst sushi maken! Dit is 
leuk en lekker! Heb je dit nog nooit gedaan? Geen 
probleem, dan kan je dit gelijk oefenen. We 
beginnen hier in de ochtend mee, want dit is best 
wel veel werk.  
Dit eten we natuurlijk op met Japanse eetstokjes. 
Kan jij dat al? Misschien kan je van tevoren alvast 
oefenen, want zo makkelijk is dat niet!  

De middag is voor allerlei Japanse spelletjes. Ooit wel eens gehoord van het Japanse 
ballonnenspel? Dit is een van de spellen die we gaan doen. JIEHA! 
 
Meenemen: je mag je kookschort meenemen 
 
dinsdag 
In de ochtend gaan we Happy Stones maken. Een Happy 
Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en 
vervolgens ergens neergelegd om de vinder blij te maken. 
Als je zo'n steen vindt, mag je deze meenemen naar huis, 
of op een ander plekje neerleggen om iemand anders een 
geluksmomentje te bezorgen. We gaan dus een mooie 
steen maken en deze buiten ergens neerleggen. Wil jij er 
liever een mee naar huis nemen? Dan maak je er gewoon 
twee!  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Hierna verdienen we wel een beetje rust en ontspanning. We gaan een lesje yoga doen! Wij 
zijn benieuwd of jullie daarna helemaal ‘zen’ zijn! Wat zullen jullie goed slapen vanavond! 
 
woensdag 
De Japanse draak is een lange slang zonder vleugels en staat in Japan voor bescherming, 
moed en wijsheid. We gaan ons best doen om zo’n draak te maken! 
In de middag gaan we erop uit. Dus trek niet je mooiste kleding aan maar wel goede 
loopschoenen, want we gaan lekker spelen in de speeltuin. En als 
het heel warm wordt, kunnen we spelen met water. Dat zou leuk 
zijn!  
 
Meenemen: zwemkleding (bij warm weer) of kleding wat vies mag 
worden. 

 
donderdag 
Wat we vandaag gaan doen is 
nog een verrassing. We zeggen 
jullie alvast wel: doe je 
sportkleding aan (of neem het 
mee in je tas) en goede 
loopschoenen!  
Meenemen: sportkleding, goede loop- of sportschoenen. 
 
 

 
vrijdag 
Vandaag gaan we weer van alles maken. Wat gaan we 
doen? We maken een boom vol met bloesemknopjes en 
ninja’s van toiletrollen. Hoe cool is het om je eigen ninja 
te maken! 
Verder mogen jullie ook een Japanse tattoo! Welk mooi 
Japans teken wil jij? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Week 4: Italië 
 
Pak je paspoorten maar, want deze week ‘vliegen’ we naar: Italië. We starten de week weer 
met de wereldkaart. Kunnen jullie vinden waar Italië ligt? En waar denken jullie aan bij 
Italië? Het land van de pizza’s, pasta’s, de vespa scootertjes en het italiaanse ijs. Deze week 
gaan we Italië ontdekken. Maar er staan ook weer leuke uitjes op de planning. Kijk 
je met ons mee?  

 
Maandag 
Vandaag beginnen we de week met een uitje. Ken jij Super Mario? Wist 
jij dat hij uit Italië komt. Maak je klaar voor een lange wandeling, we 
gaan namelijk naar de broekpolder. In de broekpolder gaan we op Super 
Mario Survivaltocht. Neem voor vandaag een rugzakje mee, met een 
flesje water, droge kleding en een handdoekje.  
 
Meenemen: goede wandelschoenen, kleren die vies mogen worden, schone kleren, 
handdoekje en een bidon 
 

Dinsdag 
Onze eerste stop is VENETIE! En als we Venetië zeggen, dan 
zeggen we Venetiaanse carnaval. Je mag vandaag dus in een 
feestoutfit naar de BSO komen. We starten de ochtend met een 
knutselactiviteiten en gaan zelf Venetiaanse maskers maken. 
Deze maskers zijn zo kleurrijk dat je er een vrolijk 
vakantiegevoel van krijgt. In de middag gaan we met onze 
masker en feestoutfit een feestje vieren. Jullie krijgen dansles 
van een echte dansjuf.  

 
Meenemen: Feestkleding 
 
Woensdag 
Onze tweede stop is PISA. Pisa is een stad in Italië die bekend staat om haar scheve toren. 
Heb jij hem wel eens gezien? Vandaag beginnen we met een spel.  Lukt het jullie de 
poppetjes op de toren van PISA te laten staan? Poeh van zo’n geconcentreerd spelletje 
krijgen we trek. Lunchtijd dus. En wat eten we in Italië? Als lunch gaan we lekkere pizza’s 
maken. Dat wordt smullen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In de middag spelen we lekker buiten. De kinderen die het leuk vinden kunnen buiten aan de 
grote tafel, onder de parasol, sieraden rijgen van pasta. Helemaal Italiaans!  
 
 
Donderdag 
Van PISA rijden we door naar ROME. Weten jullie welk gebouw er in 
Rome staat? Het Colosseum. Dit is een oud Amfitheater, deze bestond 
al in de tijd van de Romeinen, bijna 2000 jaar geleden. In de ochtend 
gaan we die met elkaar, in de gymzaal, nabouwen. Trek gekregen van 
al dat bouwen? Dat komt goed uit. Want de juf heeft lekkere 
Italiaanse tomatensoep gemaakt. Kom aan tafel en eet gezellig mee. 
Maar eet je buikje niet te rond, want we hebben nog een lekker 
toetje. Wat dachten jullie ervan als we een ijsje gaan halen? Wisten 
jullie dat schepijs echt iets Italiaans is? We maken met elkaar een 
wandeling en eindigen de dag op het schoolplein, waar jullie nog even 
vrij kunnen spelen.  
 
Meenemen: goede wandelschoenen 

 
Vrijdag 
De week is bijna voorbij. Vandaag gaan we 
lekker spelen bij de Heemtuin. In de ochtend 
bereiden we allemaal lekkere Italiaanse 
hapjes. We nemen ze mee in grote 
picknickmanden, zodat we als lunch kunnen 
picknicken bij de Heemtuin. Je mag je 
strandlaken meenemen. Gezellig.  
 
Meenemen: strandlaken 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Week 5: Mexico 
 
We maken een lange vlucht naar MEXICOO. Kan jij op de wereldkaart zien, waar we naar toe 
moeten vliegen? Hoe warm het daar is? En wat eten ze er? Wist jij dat Mexico-stad de 
hoofdstad van Mexico is? Daarnaast is het ook de grootste stad van de wereld, er wonen 
maar liefst 25 miljoen mensen. Dat is meer dan in heel Nederland. En wist jij dat ze in 
Mexico naast moederdag en vaderdag, ook kinderdag vieren! Deze week gaan we op 
ontdekkingstocht door dit Zuid-Amerikaanse land.  
 
Maandag 
We starten onze Mexicaanse week met een leuke 
knutselactiviteit. Iedereen krijgt een mini cactus, de 
plant die veel in Mexico groeit, in een potje. De potjes 
moeten alleen nog versierd worden. Kan jij er een 
kleurrijk feestje van maken? In de middag gaan we 
zelfgemaakte nacho’s maken, een typisch Mexicaans 
gerecht. We maken er ook zelfgemaakte quacamole bij. Bij mooi weer kunnen we dit buiten 
onder de parasol opeten.  
 
Dinsdag  
Trek je wandelschoenen aan; vandaag lopen we met z’n 
allen naar “t Hof “ om daar te spelen. In het hof is een 
groot doolhof. Kan jij de Mexicaanse schat vinden? Het 
is een Pinata. Een piñata is een felgekleurde pop, 
meestal gemaakt van papier-maché, die gevuld is met 
zoetigheden. Lukt het ons om de Pinata bij terugkomst, 
kapot te maken? De inhoud verdelen we. Vandaag 
moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, 
schone kleding, je bidon, en je broodblik.  
 
Meenemen: goede wandelschoenen, rugzak en bidon, leeg broodblik en schone kleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Papier-mach%C3%A9


 

 
 
 
 
 
 
Woensdag  
Vandaag zijn we op locatie en maken we er een relaxte dag van. In de ochtend gaan we 
sombrero werpen. Sombrero’s zijn grote hoeden die ze vaak in Mexico dragen. Op het plein 
doen we een wedstrijdje sombrero werpen. Voor de winnaar hebben we een Mexicaanse 
prijs. Tussen de middag gaan we met elkaar koken. We gaan Mexicaanse wraps maken. Kaas, 
gehakt, avocado, mais, kip, sla, tomaat, komkommer, lekkere sausjes, je mag je wrap 
helemaal maken zoals jij wil. In de middag zoeken we verkoeling op het plein. We zetten het 
badje neer. 
 
Meenemen: zwemkleding, droge kleding en een handdoek  
 
Donderdag  
De week in Mexico zit er alweer bijna op. Vandaag staat er 
een spannende activiteit op de planning. We krijgen vandaag 
een reptielenles. Weet jij wat reptielen zijn? Bij ons op 
locatie komt een echte reptielenkenner met haar reptielen 
langs. Ze leert ons alles over ze en misschien mag je ze wel 
even vasthouden.  
 

Vrijdag 
Wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt, het is alweer 
vrijdag, onze laatste dag in Mexico. En dat sluiten we af 
met een leuke bakactiviteit: we gaan cakejes maken. We 
gaan ze als ze klaar zijn helemaal versieren en maken het af 
met een Mexicaans parasolletje. In de middag knutselen 
we sambaballen. Kan jij met de sambaballen muziek 
maken? We gaan met elkaar proberen muziek te maken.  
 

Meenemen: je mag iets meenemen waar je muziek mee kan maken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Week 6 Frankrijk 
 

Deze laatste vakantieweek  gaan we nog even genieten, 
want vanaf volgende week gaan jullie alweer school! 
We reizen weer naar Europa, zodat we meteen wat dichter 
bij huis zijn en wel naar … FRANKRIJK. 
De hoofdstad van Frankrijk is Parijs. Ja, in die stad staat een 
mooi hoog gebouw! De Eiffeltoren! Wist je dat de kinderen 
in Frankrijk al  met 3 jaar naar school gaan? En dat de 
kinderen tussen de middag warm eten op school? 
 
 
 

 
maandag 
Zie jij jezelf al als een echte français of française?  Oui, oui! 
We gaan een zelfportret maken van jou maar dan op z’n 
Frans.  
Een toren van 300 meter!! Dat moet de Eiffeltoren zijn. Met 
onder andere rietjes maken we de toren vandaag in het 

klein. Wij weten zeker dat 
het magnifique wordt!!! 
Een lekker Frans gerechtje is een Croque Monsieur! Weet jij 
wat dat is? Dat ga je vandaag ontdekken want dit gaan we 
zelf maken, en opeten! 
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans 
spel dat gespeeld wordt met metalen ballen. Wie gooit er 
het dichts de bal bij het kleine balletje. Een favoriet spel in 
Frankrijk en...... vandaag bij ons. Wie gaat er naar huis met 
de eerste prijs?! 
 

dinsdag 
In Parijs wordt elk jaar de Paris Fashion Week gehouden! Daarom bouwen we de BSO om tot 
mode-paradijs! We gaan kleding ontwerpen met allerlei verschillende materialen. We gaan 
knippen, verknippen, plakken, verven en noem maar op! Heb je zelf oude kleding of een lap 
stof waar je iets leuks van wil maken of vermaken? Neem het mee! 
In de middag houden we een heuse modeshow!  
 
Meenemen: je mag oude kleding of lappen meenemen. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

woensdag 
Bij vakantie hoort kamperen! En bij kamperen horen 
tenten! We gaan buiten tenten bouwen en als we 
helemaal gesetteld zijn, houden we een picknick voor in 
onze tenten.  
Voor de picknick maken we zelf wat lekkere Franse 
hapjes.  
 
donderdag 
‘’We willen graag iets leuks doen, liefst in de natuur”. Dit 
wordt een verrassende speurtocht die wordt gehouden 
bij de Vreemde Vogel. We gaan dus weer op pad! 
Tussendoor eten we daar onze lunch op. Trek je 
wandelschoenen maar aan! 
 

Zoet, zout, zuur of bitter? Vandaag houden we ons bezig met onze zintuigen. Iedereen heeft 
zintuigen, maar toch ervaart iedereen alles op zijn eigen manier. Door middel van allerlei 
proefjes, waarbij we gaan ruiken, proeven en voelen mag jij, zonder te kijken, raden welke 
smaak het is. Dat wordt lachen! 
 
Meenemen: goede wandelschoenen, kleding wat vies mag worden, rugzakje met bidon en 
broodtrommel. 
 
vrijdag 
De laatste dag van deze week en tevens van de vakantie is aangebroken. Wat is deze 
vakantie snel gegaan! De 6 weken zijn voorbij gevlogen! We hopen dat jullie een fijne 
vakantie hebben gehad, maar .. vandaag maken we er nog een leuke laatste dag van! 
 
Frankrijk staat bekend om de Tour de France. Vandaag mag jij je gele of je bolletjes shirt aan 
doen en...... je fiets meenemen, want we houden onze eigen Tour de France op het plein. 
Maar voordat we gaan rijden, mag je eerst je fiets 
oppimpen! 
 
Als lunch eten we echt op z’n Frans, dat betekent 
stokbrood, kaasjes… hmm lekker! 
Hierna zijn we toe aan ontspanning en gaan we in de 
chill-stand om een leuke Franse film te kijken! 
 
Meenemen: je fiets, Tour de France-shirt als je die hebt. 
 


