
 

 
 
BSO locaties: Ambacht, Het Spectrum en Roots 
 
 
Groep: Kaketoes (onderbouw) 
Locatie: Goudsesingel 100 
Tel: 06-81208953 
 

Voor jullie ligt het programma voor de zomervakantie, met als thema LANDEN. 

Wij hebben weer verschillende leuke activiteiten en uitjes georganiseerd! Wij hopen dat het 
weer een beetje mee zit. Hopen jullie met ons mee?  
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!  
   
Op de dagen dat er uitstapjes gepland staan en om deze zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, willen wij u vragen om uw kind vóór 09:00 uur te brengen.   
Vergeet niet elke dag een tas met extra (zwem)kleding aan uw kind mee te geven en te 
bekijken wat u uw kind aan doet.   
   
Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) op tijd aan ons door geven wanneer uw 
kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig 
is.   
   
Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon (06-81208953). Wij doen er alles aan 
om de uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal 
er naar een passend alternatief worden gezocht.   
   
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Week 1 
 
Van links naar rechts, doe je mee in je oranje-outfit? Deze week blijven wij in Nederland en 
vieren wij vakantie in ons eigen land.  

 
Maandag 19 juli  
‘Hup Holland Hup, Laat de leeuw niet in zijn hempie staan’. 
Een oud lied over de voetbal. Speel jij vandaag een balletje met 
ons mee? Van al dat spelen krijg je ook dorst.  
Wil je ook een lege fles meenemen? Dan eindigen wij de middag 
met flessenvoetbal.  
Meenemen: oranje kleding + flesje.   
Wie werkt er? Demelza, Yara en Diana 
 

Dinsdag 20 juli 
De BSO is voor deze week al oranje gekleurd, vandaag versieren wij al ons eten in het oranje. 
Wat dacht jij van een oranje pannenkoek of een oranje tompouce. En natuurlijk kleurt ons 
shirt ook oranje!  
Meenemen: kookschort 
Wie werkt er? Demelza, Diana en Margarita 
 
Woensdag 21 juli 
Ken jij een museum in Nederland? In musea hangen niet alleen 
schilderijen maar ook allerlei verschillende soorten kunstwerken. 
Vandaag ben jij een kunstenaar van museum Nederland. Wij gaan 
eens flink aan de slag met kosteloos materiaal.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 22 juli 
Oefen je de ochtend met ons mee? Wij leren oudhollandse liedjes 
en laten onze zangkunsten in de middag zien aan de andere 
kinderen. Is zingen niet jou ding? Er is ook ruimte voor een dansje. Je mag verkleed komen 
naar de BSO.  
Wie werkt er? Demelza, Roosje en Margarita 
 
Vrijdag 23 juli 
Jullie weten vast wel heel veel over Vlaardingen, maar vandaag leren wij nog meer over onze 
prachtige stad. Als afsluiter halen wij een ijsje bij de ijssalon. 
Wie werkt er? Petra 
 
 
 



 

 
 
 
 
Week 2 
 
Gaan wij nou met een vliegtuig naar België of met de auto? Deze week is het de week van 
België.  
 
Maandag 26 juli 
Onze vlag heeft de kleuren rood, wit, blauw. Weet jij de kleuren van de vlag van België? Daar 
gaan we vandaag iets mee doen! Onze zuiderburen staan toch wel het meest bekend om de 
lekkere friet. Daarom heten wij u welkom in café België!  
Wie werkt er? Demelza, Diana en Margarita 
 
Dinsdag 27 juli 
Wij kennen een heleboel bekende mensen uit België. 
Marie & Samson, K3, Mega Mindy en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan. Wordt jij onze bekende 
beroemdheid? Vandaag mag jij optreden in Studio 100.  
Meenemen: verkleedkleren.  
Wie werkt er? Demelza, Margarita en Petra 
  
Woensdag 28 juli 
Hoe hoog kan jou vlieger vliegen? Misschien ziet jou 
vlieger België wel! We gaan in de middag nog lekker 
ravotten op het Speeleiland.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 29 juli 
Vandaag maken wij onze eigen boot. Die neemt ons daarna mee naar een privé-eiland. Speel 
jij met ons mee op het speeleiland?  
Meenemen: plastic fles  
Wie werkt er? Roosje en Diana 
 
Vrijdag 30 juli 
Jullie hebben deze week geleerd dat België bekend staat om zijn frieten en om de Ardennen. 
Ze staan ook bekend om een zoete lekkernij. Wat dat is gaan jullie vandaag ontdekken!  
Wie werkt er? Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Week 3 
 
De navigatie heeft ons gestuurd naar Viva La France.  
 

Maandag 2 augustus 
Nederland staat bekend om het schaatsen, maar 
als we aan Frankrijk denken, dan denk je 
meteen aan jeu de boules. Je kan je vandaag 
inschrijven om mee te doen aan een toernooi. 
Van al dat sporten krijg je trek, in de middag 
eten wij een lekkere baguette.  
Wie werkt er? Demelza en Petra 
  

 
 
Dinsdag 3 augustus 
Wat hoort er allemaal in kruidenboter? Ga met ons mee op onderzoek uit. Enfant, soleil, 
jouer, l’eau. Deze woorden lijken nu nog acradabra, maar aan het einde van de middag 
weten jullie wat het is! Na al dat onderzoeken gaan wij er lekker op uit naar aire de jeux 
goldcrest!  
Wie werkt er? Margarita en Petra  
 
Woensdag 4 augustus 
We zijn nog steeds op vakantie in Frankrijk. Verzin jij de lunch met ons 
mee? Ook maken wij de Eifeltoren van Kapla. Hoe hoog komt die van 
ons? De Eifeltoren in Frankrijk is 300 meter.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 5 augustus 
Nederland en Frankrijk hebben dezelfde kleuren in hun vlag. Weet jij 
op welke plekken de kleuren moeten? Vandaag toveren wij ook het 
achterplein om in een Franse straat en maken wij van elkaar een 
portret.  
Wie werkt er? Diana en Petra 
  
 
Vrijdag 6 augustus 
Vandaag gaan wij op bezoek bij chèvres, poulet, le mouton, oies. Als je naar de BSO komt 
weet je aan het einde van de dag wat dat zijn.  
Wie werkt er? Margarita 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Week 4 

 
Deze week neemt de navigatie ons mee van het land van de 
Flamenco, paella en siësta. Oftewel Spanje.  
 
Maandag 9 augustus  
Om de Spaanse week goed te beginnen maken wij ons eigen 
sangria en ons eigen tapas.  
Meenemen: kookschort  
Wie werkt er?  Yara en Margarita  
 

 
Dinsdag 10 augustus 
Laat het Spaanse woordenboek maar thuis, want wij maken deze gewoon zelf. In de ochtend 
krijg je Spaanse les en in de middag doen wij het spelletje bingo om te kijken of alle 
woordjes nog fris in het geheugen zitten.  
Wie werkt er? Diana en Margrita  
 
Woensdag 11 augustus 
Vandaag slaan wij stenen kapot voor een bijzondere activiteit! Kunnen wij net zo mooie 
mozaïek kunstwerken maken als ze in Spanje hebben. Verder spelen wij ook het spel van de 
dolle stier.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 12 augustus 
In Spanje dansen ze de flamenco. Aan het einde van de dag ken jij ook 
een paar dansstapjes.  
Wie werkt er? Yara en Roosje 
  
Vrijdag 13 augustus 
In Spanje is het erg warm en daarom gebruiken ze daar een abanico. 
Dit is het Spaanse woord voor waaier en die gaan wij maken. Ook staat 
er een fotoshoot gepland in traditionele Spaanse kleding.  
Wie werkt er? Petra en Kauthar 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Week 5 
 
Buon pomeriggio. Italië staat bekend om zijn toren van Pisa, om de mode en natuurlijk de 
pizza’s!  

 
Maandag 16 aug  
Mamma mia pizzeria! Italië staat bekend om hun 
pizza. Vandaag staan wij niet in onze eigen keuken 
maar in de keuken van Gallo D’oro. Bambino, sole, 
acqua, addio. Weten jullie wat deze Italiaanse 
woorden betekenen?  
Wie werkt er? Roosje, Diana en Petra 
 
 
 

Dinsdag 17 augustus 
Vandaag eten wij de pasta niet op, maar gaan wij hier mee knutselen. Wij gaan de mooiste 
creaties maken. Kom naar de BSO en ontdek wat je allemaal van pasta kan maken! 
Wie werkt er? Roosje en Margarita 
 
Woensdag 18 augustus 
Groen, wit en rood zijn de kleuren van de Italiaanse vlag. Deze gaan wij maken zodat hij bij 
de collectie gehangen kan worden. Daarna lopen wij naar onze Italiaanse keuken en maken 
wij onze beroemde pasta en zeggen wij tegen elkaar: buon appetito.  
Meenemen: kookschort 
Wie werkt er? Angel en Cheyenne 
 
Donderdag 19 augustus 
Versace, Gucci en Prada zijn beroemde Italiaanse modemerken. Vandaag ontwerpen jullie je 
eigen modenaam en hier hoort natuurlijk een zelf ontworpen T-Shirt bij.  
Wie werkt er? Diana en Aysun  
 
Vrijdag 20 augustus 
In de ochtend varen wij door Venetië met onze zelfgemaakte gondels en in de middag 
eindigt onze tocht in Rome bij het Colosseum.  
Wie werkt er? Petra  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Week 6 
 
Goodmorning! Deze week zijn wij op bezoek in Engeland. Ze staan hier bekend om de 
dubbeldekkersbussen, rode telefooncellen, thee en the royal family.  

 
 
Maandag 23 augustus 
Kom jij ook verkleed naar ons paleis? Vandaag gooien 
wij onze benen en handen in de lucht en maken we er 
een feestje van. We beginnen de ochtend met een 
spelletje stopdans. Kan jij net zo stil staan als de Royal 
Guard? Dit zijn de beschermers van het Koninklijk huis in 
Engeland. In de middag maken wij ons eigen paleis.  
Wie werkt er? Yara, Roosje en Petra 
 
 

 
 
Dinsdag 24 augustus 
Het voetbalveld is the place to be. Het enige wat mist zijn jullie als onze voetbalspelers. 
Doen jullie mee met een potje soccer? 
Wie werkt er? Yara, Roosje en Margarita 
 
Woensdag 25 augustus 
Er komen veel goede muzikanten uit Engeland. Weten jullie er misschien een paar? Kom 
naar de BSO en zing met ons mee. Je mag deze dag ook verkleed naar de BSO komen.  
Wie werkt er? Aysun en Angel 
 
Donderdag 26 augustus 
Wat zijn door afgelopen weken door 6 leuke landen heen gevlogen. Om toch nog even in 
Engelse sferen te blijven maken wij vandaag helemaal zelf allerlei Engelse hapjes voor onze 
eigen High-Tea.  
Wie werkt er? Yara, Margarita en Petra 
 
Vrijdag 27 augustus 
Als je op bezoek bent in Engeland gaan mensen vaak met de rode dubbeldekkers mee zodat 
zij meer kunnen zien van Engeland. Vandaag maken wij onze eigen dubbeldekker.  
Wij sluiten de dag af met een spetterende disco! Als je wil mag je verkleed komen.  
Wie werkt er? Margarita en Petra  
 
 


