
 

 
 
 

‘Ter land, ter zee en in de lucht’ 
zomervakantie 2022 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,  
 
Wat is de tijd toch weer snel gegaan, want de zomervakantie staat weer voor de deur!  
Dit keer met het thema ‘Ter land, ter zee en in de lucht’.  
Ter land, ter zee en in de lucht was een van de bekendste televisieprogramma’s waarbij 
mensen in zelfgemaakte auto’s, boten, vliegtuigen en andere vervoersmiddelen een poging 
deden om een parcour af te leggen! Voor het laatst op de Nederlandse televisie in 2011. 
Tijdens de zomervakantie gaan wij op ontdekkingstocht over het land, door de zee en in de 
lucht. Waarin we meer te weten komen over wat er allemaal te vinden is op het land, welke 
dieren er in de zee leven en wat we zien als we omhoog kijken! Tijdens deze 
ontdekkingstocht gaan wij zowel sportief, creatief en actief aan de slag. Daarnaast is er 
voldoende ruimte voor ontspanning en plezier.  
 
Zien wij jullie in de zomervakantie? 
Sanne, Amber, Zanne en Lisanne  
Geef je snel op!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn open op: 11 juli t/m 19 augustus  
Let op: Alle woensdagen is BSO Kethel gesloten. De kinderen zijn die dag van harte 
welkom op BSO de Ark in Vlaardingen. (Baarnhoeve 4, 3137 RL Vlaardingen / 
telefoonnummer: 06)  
 
openingstijden: (7.00-7.30 uur) 7.30 uur – 18.30 uur 
Voor vragen en/of andere bijzonderheden kun je ons altijd bellen op het volgende  
telefoonnummer: 06-48506079. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IKC Kethel BSO- Vakantieopvang  
Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam 

 

Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang, 
zowel via de Kindplanner als doorgeven aan de PM’er. 

Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
zodat alle activiteiten die gepland staan uitgevoerd kunnen worden, 

vragen wij uw kind(eren) uiterlijk om 9.30 uur te brengen. Met 
eventuele uitstapjes streven wij er naar, om uiterlijk rond 16.00 uur 

terug te zijn op locatie. 
Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als 
het door omstandigheden niet mogelijk is, zal er een passend 

alternatief worden aangeboden. 
De activiteiten zijn onder voorbehoud van kindaantal, weer en 

andere externe factoren. Het kan dus voorkomen dat activiteiten 
gewisseld worden van dag.  

Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes 
en de lunch verstrekt door de BSO. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Week 28 
Maandag 11 juli *  
We trappen de zomervakantie af, door met elkaar een uitstapje te 
maken naar Natuurspeeltuin Avonturis in Maassluis. We gaan klimmen, 
vies worden, dammetjes in het water bouwen, schommelen en met de 
kabelbaan. Op zoek naar kleine beestjes, vlinders en vogels. En wie 
weet wat je allemaal nog meer kunt ontdekken en beleven. We hopen 
rond 16.00 uur weer terug op locatie te zijn.  
Kledingadvies: oude kleding wat vies mag worden + schoon/droog setje kleren.  
 
Dinsdag 12 juli 
Vandaag starten wij met het kijken naar het oud-televisieprogramma ‘Ter land, ter zee en in 
de lucht’. Waarnaar we vervolgens met elkaar dieper ingaan op het sub-thema ‘land’. In de 
eerste twee vakantieweken zullen wij meer ontdekken over het land en wat we daar 
allemaal kunnen vinden. Tussen de middag is het tijd voor pizza’s! Wij maken onze eigen 
pizza’s, die we vervolgens gaan opsmullen. In de middag is het tijd voor een spannende 
zoektocht. Jullie krijgen een landkaart van de school en moeten met behulp van 
walkietalkies de vlaggen van verschillende landen terugvinden en deze koppelen aan het 
juiste naamkaartje.  
 

Donderdag 14 juli 
Vandaag gaan wij lekker klimmen, klauteren en ravotten in het 
Beatrixpark. Bij lekker weer hopen wij hier ook te kunnen picknicken 
met elkaar. Wij zijn rond 16.00 uur weer terug op locatie. In de 
ochtend verven we met elkaar de mooiste landschappen! Van bomen 
tot bergen en een strak blauwe lucht.  
 

Vrijdag 15 juli 
Een van de mooiste dingen in de natuur is het zien groeien en bloeien van plantjes en mooi 
gekleurde bloemetjes! We starten de ochtend met het verven van een bloempotje, zodat wij 
in de middag zelf een plantje en/of zaadjes kunnen planten. Een plantje groeit pas goed 
wanneer er voldoende zonlicht is, ze af en toe wat water krijgen en wij goed voor ze zorgen. 

Wat is jouw lievelingsbloem? Hou jij van een roos, zonnebloem of 
juist een paradijsbloem? Met klei kneden wij de mooiste bloemen! 
Om ze helemaal af te maken versieren we de bloemen met kraaltjes 
en glitters.  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Week 29  
Maandag 18 juli 
We beginnen de ochtend op een creatieve manier met het maken en 
versieren van een fotolijstje. Vervolgens volgen wij een heuse 
natuurspeurtocht! Dit is niet zomaar een natuurspeurtocht, wij gaan 
met elkaar op zoek naar de schatten van de natuur. De natuur zit 
namelijk vol met mooie ‘schatten’. Wat maakt een land nou zo mooi? 
En wat kan je allemaal vinden in de natuur? Ook vergeten wij niet een foto te maken van het 
plekje in de natuur die jij het mooist vindt, zodat wij deze foto later in ons fotolijstje kunnen 
stoppen.  Tenslotte sluiten wij de middag af met het spelen in de natuurspeeltuin vlakbij 
school. We hopen rond 16.00 uur weer terug op locatie te zijn.  
 

Dinsdag 19 juli * 
Vandaag maken we een uitstapje naar kinderboerderij ‘De blijde wei’ 
in Rotterdam Ommoord.  
Op de Blijde wei leven onder andere koeien, paarden, kippen en 
diverse knaagdieren. We kunnen een wandeling maken tussen de 
geiten en schapen en nemen een kijkje in de stallen. Ook kunnen we 

gezellig spelen en plezier maken in de speeltuin. We maken kennis met dier en natuur iets 
dat absoluut bij het (thema) ‘land’ hoort. We hopen rond 16.00 uur weer terug op locatie te 
zijn. 
 
Donderdag 21 juli 
Vandaag lopen wij het ‘vlinderpad’ in het Beatrixpark. Voordat we dit gaan doen knutselen 
wij onze eigen verrekijker om alles nog beter te kunnen zien. Vlinders houden van zonnige 
plaatsen met veel bloemen om nectar uit te zuigen. Wij hopen natuurlijk een aantal mooie 
vlinders te spotten. Daarnaast gaan wij aan de slag met het versieren van stenen en maken 
‘Happy stones’. Dit zijn kleurrijk versierde stenen die je kunt verstoppen in de natuur, zodat 
anderen ze kunnen vinden. Natuurlijk willen wij onze zelfgemaakte ‘happy stones’ ook gaan 
verstoppen! 
 
Vrijdag 22 juli 
Wij willen deze eerste twee vakantieweken op een sportieve manier met elkaar afsluiten 
door het spelen van verschillende ren en tikspelletjes. Hierbij wordt het werken in 
teamverband en je uithoudingsvermogen getest! Ben jij er klaar voor om je ‘landje’ te 
verdedigen? Of ren jij liever zo snel mogelijk de wereld rond? In de middag maken we met 
elkaar een heerlijke fruitsalade, om weer op energie te komen! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Week 30 
Maandag 25 juli 
Deze week starten wij met het sub-thema ‘zee’. Een zee is een groot oppervlak zout water.  
Er zijn veel zeeën op de wereld. De Noordzee en de Oostzee bijvoorbeeld. Ook leven veel 
vissen en zeedieren in de zee. Waar moet jij aan denken bij de zee? We maken een 
woordspin met elkaar om zo meer over de zee te ontdekken. Daarna is het tijd voor 
waterpret. We spelen verschillende spelletjes met water, sponzen en bekertjes. Houd jij het 
droog? Ook gaan we op een creatieve manier aan de slag en knutselen wij een mooi 
onderwater dier naar keuze!  
Kledingadvies: zwemkleding + schoon/droog setje kleren. 
 
Dinsdag 26 juli 
Vandaag schilderen wij de mooiste onderwaterwereld! In de 
onderwaterwereld leven de mooiste vissen. Wist je dat sommige 
wel 3 meter in de lucht kunnen springen? Andere vissen hebben 
een ingebouwde glow-in-the-dark en weer andere vissen leggen 
wel 300.000.000 eitjes per keer. Maar er leeft nog veel meer in de zee! Denk maar aan 
bijvoorbeeld: naaktslakken, walvissen, krabben, plankton en kokerwormen. Genoeg om een 
onderwaterwereld te schilderen bomvol verschillende zeedieren. In de middag is het tijd 
voor een heel speciaal proeverijtje van verschillende soorten vis. We leren onder andere de 
smaak kennen van zalm en tonijn. Proef jij met ons mee? We sluiten de middag af met een 
oberrace. Bij deze estafette moet je een dienblad vol gevulde bekertjes water zo snel 
mogelijk naar de overkant brengen. Maar pas op dat je niet nat wordt!  
 
Donderdag 28 juli 
We beginnen deze dag met het maken van een filmposter van de film ‘Finding nemo’. 
De film gaan wij aan het einde van de middag met elkaar kijken onder het genot van een 
zelfgemaakt bakje popcorn. Hoe heb jij die het liefst? Zoet of zo zout als het zeewater?  
Tussendoor kunnen we met elkaar naar een speeltuin in de wijk/buurt.  
We hebben onze eigen jeu de boules set die wij mee kunnen nemen!  
 

Vrijdag 29 juli 
Hou jij ook zo van ijsjes? Niks lekkerder dan zelfgemaakte waterijsje met 
vers fruit! Dit doen wij gelijk in de ochtend, zodat het lekker koud kan 
worden en wij er ‘s middags al van kunnen genieten. Verder maken wij er 
een sportieve middag van met o.a. flessenvoetbal, haaien tikkertje en 
schipper mag ik overvaren.  

 
 
 
 

https://wikikids.nl/Noordzee
https://wikikids.nl/Oostzee


 

 
 
 
 
 
 
 
Week 31 
Maandag 1 augustus 
We beginnen deze week met het maken van ons eigen bootje. Met behulp 
van kurken en/of sponzen blijft ons zelfgemaakte bootje ook echt drijven 
op het water! Natuurlijk testen wij de bootjes bij de watertafel of in het 
badje buiten op het schoolplein. Welk bootje blijft het beste drijven en is 
het snelste aan de overkant? Daarna spelen we het grote Kwallen Spel. Bij 
dit spel liggen er verschillende hoepels op de grond, dit zijn de kwallen. 
Jullie gaan proberen om van hoepel tot hoepel te springen. Wanneer je buiten de hoepel 
gaat, val je in het water en ben je af. De kwallen maken jullie het steeds moeilijker, door de 
hoepels verder uit elkaar te leggen. Overleef jij het kwallenspel? We sluiten de middag af 
door te verven met water op het schoolplein.  
 
Dinsdag 2 augustus 
Vandaag ontvangen jullie flessenpost! Flessenpost is en manier van communiceren waarbij 
er een brief in een fles wordt gestopt en via het water de ander bereikt. In de brief die 
verstopt zit in de fles staat beschreven wat jullie vandaag allemaal gaan doen. Van het 
lijnenspel tot stopdans. Van tikkertje tot een watergevecht! Wanneer jullie geslaagd zijn 
voor alle spelletjes ontvangen jullie natuurlijk een medaille!  
 

Donderdag 4 augustus 
We gaan op een creatieve manier aan de slag met het thema ‘zee’. Namelijk 
door het maken van een kunstwerk van de zee. Met (blauwe)verf en zand 
laten wij de zee en het strand zo echt mogelijk lijken! In de middag spelen wij 
verschillende waterspelletjes. Zo gooien we met waterballonnen de hoogste 
punten, geven we een spons door met onze voeten en bepaald de stopwatch 
wie er met een nat pak naar huis gaat! 

Kledingadvies: zwemkleding + schoon/droog setje kleren. 
 
Vrijdag 5 augustus 
Snoep heb je in alle kleuren van de regenboog. Zo zijn er bijvoorbeeld rode, 
gele en groene skittles. Wat gebeurt er als je water bij de skittles schenkt? We 
starten deze dag met dit proefje.  
Tussendoor drinken wij natuurlijk voldoende (fruit)water met verschillende 
fruit combinaties. Citroen met munt of juist aardbei met blauwe bessen. Jij bepaald zelf wat 
je de lekkerste combinatie vindt. Hiervoor versieren wij onze eigen (plastic)beker en/of flesje 
en kunnen wij deze de hele dag door gebruiken. We sluiten de middag af met het maken van 
een zelfgeschreven liedje passend bij het thema en geven een spetterend optreden. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Week 32 
Maandag 8 augustus 
De week starten wij met het laatste sub-thema ‘lucht’. Mensen en dieren, die op het land of 
in de grond leven, hebben lucht nodig om te kunnen ademen en daarmee te kunnen leven. 
De zuurstof uit de lucht wordt opgenomen in je lichaam. We gaan dieper in op het thema 
lucht en kijken naar alles wat er in de lucht te vinden is. We maken met elkaar een vlieger en 
testen deze buiten uit, hopelijk staat er voldoende wind om de vlieger te kunnen laten 
vliegen.  
 
Dinsdag 9 augustus 
Vandaag gaan we met elkaar naar een speeltuin in de buurt.  
Daar kunnen we lekker rennen, klimmen of met elkaar voetballen. We hopen rond 16.00 uur 
weer terug op locatie te zijn. In de ochtend vouwen wij ons eigen vliegtuigje met behulp van 
een stappenplan. Welk vliegtuigje is het snelste?  
 

Donderdag 11 augustus 
We starten deze dag in de gymzaal of op het schoolplein en spelen het 
welbekende lijnenspel! Tik jij als eerste de lijn aan? En wapperen je haren 
door de wind, omdat je zo snel naar de ‘volgende’ lijn rent? Als 
tussendoortje maken wij een fruit en/of groente spies in de vorm van een 
raket, die wij vervolgens lekker opsmullen. In de middag maken we teams 
van twee en krijgt iedereen een rietje met een wattenbolletje. Jullie 
moeten er voor zorgen dat het wattenbolletje bij de tegenpartij door het 
goaltje gaat. Zijn beide wattenbolletjes in het goal, dan hebben jullie 
gewonnen!  

 
Vrijdag 12 augustus 
Vandaag gaan wij op een creatieve manier aan de slag met het thema lucht. We maken van 
bekertjes, rietjes en een ballon namelijk een heuse luchtballon. We kunnen onze luchtballon 
natuurlijk helemaal zelf beplakken en versieren hoe wij hem mooi vinden. In de middag 
spelen wij het grote strandballen spel. Bij dit spel is het de bedoeling dat je door middel van 
wapperen (lucht) zorgt dat jouw strandbal als eerste aan de overkant komt!  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wikikids.nl/Lichaam


 

 
 
 
 
 
 
 
Week 33  
Maandag 15 augustus * 
Net zoals de sterren in de lucht zo mooi als glow in the dark!  
Vandaag ontdekken wij de fantastische wereld van glow in the dark 
minigolf nabij de euroscoop in Schiedam. Het thema is ‘World of 
Fantasy’. Dat betekent een wereld van fantasie. We spelen minigolf en 
ontmoeten vliegende draken, vreemde wezens en fantasiefiguren.  
De vele hindernissen dagen jou uit om zo snel mogelijk het balletje in de 
‘hol’ te slaan, gaat het jullie lukken? Wij hopen rond 16.00 uur terug op locatie te zijn.  
Kleding tip: trek tijdens het minigolfen kleding aan met witte accenten of fluorkleuren. Dit 
maakt de beleving nog groter.  
 
Dinsdag 16 augustus 
Lucht is niet alleen noodzakelijk, maar kan ook heel leuk zijn. Ga maar eens na bij hoeveel 
leuke activiteiten je lucht nodig hebt. Wij weten er wel wat te noemen.  
Bij het opblazen van een ballon, bij het vullen van een springkussen, bij het bellen blazen, bij 
het parachutespringen en bij het fluitje van een liedje. Vandaag fluiten wij liedjes en 
proberen te raden welk liedje de ander fluit. En maken wij de mooiste bellen met 
bellenblaas!  
 

Donderdag 18 augustus 
Vandaag gaan we nog een goed naar de lucht kijken. Wat zie je allemaal?  
Als je goed kijkt en luistert zien we veel verschillende soorten vogels in de 
lucht. Om alles wat beter te kunnen zien knutselen wij onze eigen 
verrekijkers. Bouwen wij in de bouwhoek verschillende vogelhuisjes en 
maken wij van strijkkralen of klei de mooiste vogels. We sluiten de 
middag af door te spelen in de natuurspeeltuin vlakbij school, misschien 
spotten we dan nog wel veel meer vogelsoorten! Wij hopen rond 16.00 

uur weer terug op locatie te zijn.  
 
Vrijdag 19 augustus  
Dit is alweer de allerlaatste vakantiedag, dat laten wij zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. 
We maken er een heus feestje van! Dansen op jouw favoriete nummers en proosten op een 
geslaagde zomervakantie.  
 
 
 
 
 
 


