
 

 
 
 
 
 
 
Groep: Paradijsvogels (middenbouw)  
Locatie: Goudsesingel 100  
Tel: 06-42886367  
 

Vakantie opvang Oost - middenbouw - Paradijsvogels 
 
Voor jullie ligt het programma voor de zomervakantie voor de middenbouw (Paradijsvogels) 

met als thema LANDEN. Voor de verschillende activiteiten en uitjes hopen wij 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 uitjes 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 (06-42886367). 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      Nederland 
 
Maandag 19 juli 
Deze vakantie gaan wij op rondreis door Europa! We beginnen in ons eigen land. Wij gaan er 
voor zorgen dat iedereen deze week een paspoort heeft en dat de koffers gepakt zijn zodat 
we klaar zijn om op reis te gaan. In de middag sluiten we voetballend af.  
Meenemen: goede, stevige (voetbal)schoenen.  
Wie werkt er? Minia en Anisha 

 
Dinsdag 20 juli  
Wij gaan kamperen en hiervoor moet je 
natuurlijk een tent bouwen. Wij gaan kijken 
wie de mooiste tent kan maken. In de middag 
versieren wij mooie delfsblauwe tegels. Om in 
de stemming te blijven van ons land maken en 
versieren wij in de middag een vlag.  
Meenemen: Rugzak, lege bidon en 
broodtrommel 
Wie werkt er? Minia en Angel 

 
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  
Vandaag gaan wij met zijn allen naar het Hof, maar om daar te 
komen moeten we wel eerst een speurtocht goed doen. Wat 
komen we allemaal tegen, herken jij het? In het Hof aangekomen 
gaan wij gezellig picknicken en daarna spelen we in de speeltuin.  
Meenemen: rugzak, lege bidon en broodtrommel 
Wie werkt er? Minia en Angel 
 
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? Aysun en Petra 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Week 2 België 
 
 

Maandag 26 juli  
We laten Nederland achter ons en reizen 
door België. We creëren de Belgische 
vlag. Daarna houden wij een Slag om 
Waterloo watergevecht. Van een 
watergevecht krijg je natuurlijk lekkere 
trek. Hmmm…… waar staat België bekend 
om? Om zijn lekkere Vlaamse friet. Die 
gaan wij helemaal zelf maken en bakken.  
Meenemen:  Extra setje droge kleding. 
Wie werkt er? Minia en Aysun 

 
Dinsdag 27 juli  
Wie o wie weet hoe je zelf klei kan maken? Dat gaan we eens ontdekken. In België staat het 
Atomium, deze gaan wij namaken. Heb je vandaag je zangstem bij je? Want in de middag 
krijgen wij zangles van Roosje.  
Meenemen: Rugzak, lege bidon en broodtrommel 
Wie werkt er? Minia en Angel 
 
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 
Hoe rijk is jouw fantasie? Dat gaan we ontdekken door 
het schrijven van verhalen die we bundelen in ons 
zomerboek. In de middag wandelen wij naar de 
Belgische Ardennen en belanden we in het klauterwoud.   
Meenemen: Rugzak, lege bidon, stevige schoenen, broodtrommel en droge kleding 
Wie werkt er? Minia en Angel 
 
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? Aysun en Petra 
 



 

 
 
 
 
Week   3   Frankrijk 
 
Maandag 2 augustus  
We laten België achter ons en reizen door naar Frankrijk. Welke kleuren zitten er in de 
Franse vlag? Daar gaan wij achter komen als wij de Franse vlag maken en versieren in de 
vorm van een croissant. Frankrijk staat bekend om het leuke spel jeu de boule. Dit spel gaan 
wij doen in de middag, wie gaat er winnen?  
Meenemen: Rugzak, broodtrommel en lege bidon 
Wie werkt er? Aysun en Anisha 
 

Dinsdag 3 augustus 
Hmmm……... vandaag maken wij onze eigen 
kruidenboter en bakken wij echte Franse baguettes. In 
de middag gaan wij genieten van volop waterpret, net 
zoals op een echte Franse camping. Vandaag werken 
we ook nog aan onze zomerverhalen.  
Meenemen: broodtrommel, lege bidon, handdoeken 
en zwemkleding 
Wie werkt er? Angel en Anisha 
 
 
 

 
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  
Frankrijk staat bekend om het lekkere eten en drinken. Daarom 
gaan wij onze eigen bekers versieren. De bekers moeten 
tussendoor even opdrogen, dan gaan wij naar het speeleiland. 
Na terugkomst op de BSO gaan wij natuurlijk ook gebruik 
maken van de bekers, want wij gaan lekker druivensap maken.   
Meenemen: lege bidon en broodtrommel. 
Wie werkt er? Angel en Anisha 
 
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? Aysun en Margarita 
 
 



 

 
 
 
 
Week 4 Spanje  
 
Maandag 9 augustus  
Dag Frankrijk, we gaan lekker door naar Spanje. We vertrekken als eerste richting de 
Spaanse Pyreneeën. Wanneer wij hier aan komen gaan wij lekker klimmen en klauteren in 
het klauterwoud.  
Meenemen: Rugzak, lege bidon, goede wandelschoenen, broodtrommel en extra kleding.  
Wie werkt er? Aysun en Angel 
 

Dinsdag 10 augustus 
Wij gaan vandaag op speeltuinentocht! Aan het eind van deze 
tocht belanden we bij volleybalvereniging Move4U. Hier gaan 
wij beachvolleyballen. Sla je slag!  
Meenemen: Kleding om in te sporten, rugzak, broodtrommel, 
handdoek en lege bidon 
Wie werkt er? Angel en Jos 
 
 

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  
Hoe ziet de Spaanse vlag eruit? Daar gaan wij achter komen als wij die maken in de vorm van 
een stier. Ook gaan wij buiten zelf op zoek naar materialen waarmee we een kunstwerk 
kunnen maken net zoals de Spaanse beroemde kunstenaar Gaudi dat deed.   
Meenemen: Rugzak, lege bidon en broodtrommel  
Wie werkt er?  Angel en Aysun 
 
Vrijdag 13 augustus 
In Spanje is het erg warm en daarom gebruiken ze daar een abanico. Die maken wij!  
Ook staat er een fotoshoot gepland in traditionele Spaanse kleding.  
Wie werkt er? Aysun, Petra en Kauthar 
 



 

 
 
 
 
 
Week 5    Italië 
 
Maandag 16 augustus  
Let’s go…… we gaan op reis naar Italië. Hoe ziet de Italiaanse vlag eruit? Die maken we 
vandaag. Om in de sfeer te blijven, gaan wij eten in een echt Italiaans restaurant. Onderweg 
gaan we je kennis testen over dit land met een superleuke quiz. 
Meenemen: Rugzak, lege bidon en broodtrommel  
Wie werkt er? Minia en Aysun 
 
Dinsdag 17 augustus 
Italië staat bekend om zijn mode, wij gaan zelf 
onze eigen kleding ontwerpen met 
verschillende materialen. Vervolgens doen wij 
een echte modeshow. We gaan daarna op 
zoek naar de leukste speeltuin en sluiten hier 
onze dag af.  
Meenemen: Rugzak, lege bidon en 
broodtrommel 
Wie werkt er? Aysun en Cheyenne 
 
Woensdag 18 augustus 
We gaan iets knutselen en daar krijgen we 
natuurlijk ook lekkere trek van…….op naar de 
Italiaanse keuken! Wij maken onze beroemde pasta en zeggen tegen elkaar: buon appetito.  
Meenemen: kookschort 
Wie werkt er? Angel en Cheyenne 
 
Donderdag 19 augustus 
We gaan koksmutsen maken die wij vervolgens uiteraard opdoen bij het maken van onze 
eigen pizza. We verzinnen weer wat leuke verhalen en hebben in de middag een spannende 
badmintonwedstrijd. Bellisimo!  
Meenemen: Rugzak, lege bidon en broodtrommel  
Wie werkt er? Angel en Minia 
 
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? Minia en Petra 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Week 6 Engeland 

 
Maandag 23 augustus  
We laten Italië achter ons en reizen het kanaal 
over naar ons laatste land: Engeland. We maken 
de Engelse vlag en versieren die. Het wordt een 
echte spelletjesmiddag want we doen poortbal en 
houden sjoelwedstrijden.  
Meenemen: Rugzak, lege bidon en broodtrommel 
Wie werkt er? Minia en Aysun  
 

 
Dinsdag 24 augustus  
Bij Engeland hoort Engelse drop. We starten de dag met het maken van Engelse drop 
sleutelhangers, hoe we dat doen houden we nog even geheim. In de middag vertrekken wij 
richting het Hof. Daar gaan wij skaten en steppen.  
Meenemen: Rugzak, bidon en skates, step of skateboard!  
LET OP: vergeet je bescherming niet! 
Wie werkt er? Minia en Angel 
 
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? Angel en Aysun 
 
Donderdag 26 augustus 
Quiztime! We houden een spannende quiz, in teams gaan jullie 
kijken wat je allemaal van Engeland weet. In de middag gaan we 
in de actiemodus. We hebben parcours, estafettes en trefbal op 
het sportveld. 
Meenemen: extra sportkleding/sportschoenen en een handdoek 
Wie werkt er? Minia en Kauthar 
 
Vrijdag 27 augustus  
Het is de laatste dag van de zomervakantie. Trek je mooiste kleding aan want we hebben 
een echt knalfeest!  
Wie werkt er? Aysun, Angel, Margarita en Petra 
 
 
 


