
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Het Schooljaar is alweer voorbij. 
Wat gaat het snel ! 
Wij hebben er weer zin in  
Komen jullie deze vakantie ook naar onze vakantieopvang? 
Onze Thema is BEROEPEN. 
Tot in de vakantie ! 
 
Ps: Zouden jullie alstublieft met (extra) warme dagen een handdoek en 
badpak/zwembroek mee willen geven?  
En zou u uw kind alvast willen insmeren voordat hij/zij naar de BSO komt? 

 
Adres van ons vakantieparadijs:  
IKC Het Balkon  
Jacob van Heemskercklaan 68 
3144 DK Maassluis 

 
Contact: WhatsApp ’en is mogelijk     
Tel mobiel: 06-21833681 
Tel: 010-7421220                                      

 

 
 
Aanmelden/afmelden is 
alleen mogelijk via kindplanner! 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Boerderij 
 
Maandag 19 juli: 
Vandaag de eerste dag van de zomervakantie. Deze dag gaan we 
boerderijdieren verven, kijken we een filmpje van Ernst en Bobbie 
op de boerderij, eten we een vlaflip van boerderijproducten, lezen 
we voor over de boerderij en spelen we een ja/nee quiz met 
boerderij vragen.  
 
 

Dinsdag 20 juli: 
Op de boerderij wordt altijd heerlijk gekookt en gegeten. Dat 
gaan we vandaag zelf proberen. We koken en eten 
boerengroentesoep. We kijken een filmpje van Ernst en Bobbie 
op de boerderij. 
In de middag gaan we spelen in Avonturis en we lezen tijdens 
het limonade drinken een verhaal voor. 

 
 
Woensdag 21 juli: 
Vanochtend beginnen we met een leuk voorlees verhaaltje. 
Er zijn ook niet alleen grote boerderijen maar ook 
kinderboerderijen. Hier gaan we vandaag een kijkje nemen.  
Dus trek makkelijke kleren aan! 
 
 
 

Donderdag 22 juli: 
Vandaag gaan we er een sportieve dag van maken. We gaan 
estafette spelletjes spelen die je ook op de boerderij kan doen.  
Dus houd rekening met kleding.  
(trek goede schoenen aan of neem ze mee) 

  
 
Vrijdag 23 juli: 
We maken een web van zoveel mogelijk woorden die  
met de boerderij te maken hebben. Tussen de middag  
eten we pannenkoeken en daarna lopen we een 
speurtocht met vragen over de boerderij. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hulpdiensten 

 
maandag 26 juli  
Weet jij waar de brandweerauto’s vandaan komen?  
Vandaag gaan wij een filmpje kijken over brandweerkazernes. 
En wat de brandweer eigenlijk doet. 
In de middag gaan wij een brandweerauto maken van 
lego/strijkkralen. 
 
 

 
Dinsdag 27 juli 
Bereidt je voor, want vandaag hebben wij een brandoefening. 
Wordt jij de brandweerman/vrouw. Als je thuis een brandweerpak 
heb liggen mag je die meenemen.  
Tussen de middag eten we tosti’s. 
 

 
 
Woensdag 28 juli  
Vindt jij de politie ook zo stoer ? wij gaan vandaag handboeien 
maken van papier. En in de middag gaan wij een parcour op zetten 
en spelen we politie en boef.  
 
 
 

 
Donderdag 29 
Schrijf je vragen op, want  vandaag komt een politieagent langs en 
die gaat ons alles vertellen over de politie!  
Tussen de middag eten wij patat. 
 

 
 
Vrijdag 29 juli  
Vandaag gaan wij het hebben over de Ambulance.  
In de ochtend gaan wij ambulance memory 
maken/spelen en in de middag gaan wij een mooie 
ambulance knutselen.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 
Schoonheidsspecialist 
 
Maandag 2 augustus 
Je bent vast een keer bij de kapper geweest. 
Vandaag toveren wij de BSO om in een kapsalon.  
Dan ben jij de kapper.  
En in de middag mag je de haren van je vriend/vriendin mooi 
maken. 

 
Dinsdag 3 augustus 
Vandaag gaan wij er even tussen uit. 
Trek makkelijke kleren aan, want wij gaan naar de binnenspeeltuin.  
En als het echt warm wordt gaan we naar Avonturis. 
 
 

 
Woensdag 4 augustus 
Trek je mooie kleren aan, want wij hebben vandaag een 
fotoshoot aan de waterweg. 
Wij zorgen ervoor dat jij goed op de foto komt te staan.  
 
 

Donderdag 5 augustus 
Vandaag geven wij elkaar/jezelf hand- en 
voetverzorgingsbehandeling. Heerlijke voeten bad, Hand- of 
voetmassages en Nagelbehandelingen (schoonmaken, vijlen 
en lakken). 
In de middag maken wij een mooie spiegel zodat je altijd een 
spiegel bij de hand hebt. Spiegeltje spiegeltje aan de wand 
wie is de mooiste van de BSO? 

 
 
Vrijdag 6 augustus  
Vandaag gaan wij naar Avonturis. 
S ’middags hebben wij een 
ontspanningsmiddag. Heerlijke geurtjes, relaxed  
muziek en ontspannen maar.. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kok 
 

Maandag 9 augustus  
Vandaag gaan wij een schort versieren. 
Durven jullie als een echte kok aan de slag te gaan?  

Tussen de middag eten wij zelf gemaakte Couscous 
uit de Marokkaanse keuken.   

 

 

Dinsdag 10 augustus 

Een echte kok kan niet zonder een koksmuts. 
Vandaag mag je je eigen koksmuts maken. 

Vindt jij Pizza’s ook zo lekker? 

Tussen de middag mag je je eigen pizza maken 
en versieren met je favoriete groenten.  

 

 
Woensdag 11 augustus  
Vandaag toveren wij de BSO om in een Restaurant. 
We gaan Turkse hapjes maken en s ’middags gaan we het 
proeven. 
 
 

 
Donderdag 12 augustus  
Vandaag gaan wij de keuken in voor lekkere borrelhapjes  
en eten tussen de middag pannenkoeken en poffertjes. 
S ’middags maken wij lekkere frisse smoothies   
Met welk fruit zou jij je smoothie willen maken? 
 

 
Vrijdag 13 augustus  
Wat eten ze graag in Frankrijk? 
Ja ! heerlijke croissants.  
Jij mag je eigen Croissant maken.  
Heb jij liever gevulde croissants of normale? 

 



 

 

 

 

 

 

ZORG 

 
Maandag 16 augustus 

Weet jij wat er allemaal in een EHBO doos zit? Wij gaan vandaag 
knutselen en gaan materialen van de EHBO doos maken. 
In de middag gaan we het hebben over eerste hulp bij 
ongelukken en kijken een filmpje.  
       

Dinsdag 17 augustus 
Hebben jullie een idee wat een fysiotherapeut doet?  
Wij gaan vandaag langs een fysiotherapiepraktijk. 
 

 

Woensdag 18 augustus   
Soms hebben de oude mensen zorg nodig  als het thuis niet goed gaat. 
En komen ze soms in een bejaardentehuis terecht. 
Vandaag toveren wij de BSO om tot een bejaardentehuis en gaan een 
rollenspel spelen. Als jij spullen hebt van opa of oma mag je die 
meenemen.  Bijvoorbeeld een bloemetjes jurk ;) 
 

Donderdag 19 augustus 

Wanneer gaan wij eigenlijk naar de dokter? 
Er komt vandaag een dokter bij ons op bezoek en die laat ons zien 
wat een dokter eigenlijk doet. 
In de middag gaan wij een speurtocht doen. 
 

 
 
Vrijdag 19 augustus 
Ga jij wel eens naar de apotheek? 
Wat kan je allemaal krijgen bij de apotheek? 
Dat mag je vandaag allemaal vragen aan de apotheek- 
Medewerker. 
En tussen de middag gaan wij zelfgemaakte kwartetspel  
Spelen. 

 

 



 

 

 

 

Topsport 

 
 
Maandag 23 augustus 
Deze week staat in het teken van sport en spel dus vandaag 
beginnen we dan meteen goed met flessen voetbal! 
En in de middag maken jullie je eigen spekkie spaghetti 
toren. 
 

 
Dinsdag 24 augustus 
Een spel met ballonnen.. dat klinkt toch meteen al leuk?  
We proberen elkaars ballon kapot te trappen.  
Vanmiddag gaan we gezellig kleurentrefbal spelen.  
 
 
 

 
Woensdag 25 augustus 
We hopen op lekker weer, want we gaan waterestafette doen. 
Veel spetter plezier. Daarna gaan we ons uitleven in Avonturis en 
gaan we daar picknicken.  
 
 

 
Donderdag 26 augustus 
Vandaag versieren we allemaal ons eigen ballon. Later op de 
dag gaan we hier leuke spelletjes mee spelen zoals 
ballonestafette, ballonnentikkertje en ballonnetje leggen.  
 
 

 
Vrijdag 27 augustus 
Alweer de laatste dag van de vakantie.  
Beleef vooral veel plezier met elkaar! 
Vandaag doen we een eierrace.  
Deze dag sluiten we af met een heerlijk ijsje.  
Smullen maar! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


