
 

 
 
 
 
 
Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021  
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081  

Thema: Noord-Amerika 

Maandag 19 juli:  

We beginnen de vakantie sportief. Er zijn heel veel sportliefhebbers in Noord-Amerika en er 
komen daar ook vele bekende sporters vandaan. Weet jij er toevallig een paar?  
Vandaag gaan we met de oudere kinderen een basketbaltoernooi spelen. Basketbal is 1 van 
de grootste sporten in Noord-Amerika. Met de jongste kinderen gaan we gewoon lekker 
bewegen in de gymzaal. Misschien is het wel leuk om apenkooi te proberen? We sluiten het 
sporten af met z'n alle en dan spelen we een vorm van honkbal. Maar dan net anders!  

Dinsdag 20 juli:  

Met de oudste kinderen gaan we vandaag richting Dol-fijn! Heerlijk zwemmen en glijden van 
de glijbaan. Wisten jullie dat Michael Phelps uit de Verenigde staten 23x een gouden 
medaille heeft gewonnen bij de Olympische spelen? De jongste kinderen gaan vandaag 
lekker knutselen. Zo gaan we de vlag van de Verenigde staten knutselen. Dat is een vlag met 
wel 50 sterren! Iedereen maakt een eigen ster voor op de vlag. Daarna gaan we lekker 
koken. Nou staan ze in Noord-Amerika niet bekend om hun gezonde eten. Maar wij gaan van 
al dat lekkers ook nog eens wat gezonds maken en natuurlijk ook lekker opeten!  

Woensdag 21 juli: 

Deze dag gaan we een Noord-Amerika quiz door de wijk maken. Bij een goed antwoord ga je 
de goede kant op, maar bij een fout antwoord de verkeerde kant. Als dat maar goed komt!  

Donderdag 22 juli:  

Vandaag mag je verkleedt naar de BSO komen. Het is vandaag cowboy 
& indianendag! Hierbij hoort ook het cowboy en indianenspel dat we in de gymzaal gaan 
spelen. Aan het einde van de dag is het tijd voor een leuke film met popcorn!   

Vrijdag 23 juli:  

Vandaag hebben we een uitstapje buiten de deur, niet helemaal naar Noord- Amerika maar 
naar Fort Drakensteijn in het Beatrixpark Schiedam. Hier kunnen we klimmen, kleuteren, 
spelen en ravotten! Zorg voor kleding die vies mag worden en schone kleding. Ook is er 
naast de speeltuin een kinderboerderij! 
 



 

 

 
Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021  
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081  

Thema: Azië 

Maandag 26 juli:  

Vandaag gaan we met de kinderen mie en sushi maken, we gaan de mie met stokjes eten. 
Kan jij het beste met stokjes eten? Laat maar zien! 

Dinsdag 27 juli:  

Vandaag gaan we krantenmep spelen. Iedereen zit in een kring en noemt om de beurt zijn 
naam. Dan gaat één iemand in het midden van de kring staan met de krant in zijn handen. Er 
wordt vervolgens een naam genoemd van iemand die in de kring zit. De mepper probeert 
die persoon op de knieën te slaan, maar als die persoon snel een andere naam noemt moet 
die gemept worden. Wanneer iemand gemept is vóórdat hij een andere naam heeft 
genoemd, is hij af en mag hij de plaats van de mepper innemen. Krantenmep is een snel en 
hilarisch spel om snel de namen van anderen te leren kennen.  

Woensdag 28 juli: 

We gaan vandaag verschillende Chinese hoedjes maken en een modeshow houden. Welke 
hoedje is het mooist? 

Donderdag 29 juli  

Vandaag gaan we met de oudste kinderen naar de speeldernis in Rotterdam. 
Met de jongste kinderen blijven we in Maassluis en gaan we naar de natuurspeeltuin. 

Vrijdag 30 juli  

Vandaag blijven we op locatie en gaan we met de kinderen een mooie vlaggenlijn maken van 
verschillende landen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021  
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081  

Thema: Europa 

Maandag 2 augustus:  

We gaan vandaag met verschillende landen strijden om de titel. Met verschillende sportieve 
activiteiten zullen we de strijd aan gaan. Wie is de snelste, sterkste of slimste. We gaan 
erachter komen tijdens het Europees sport competitie! Ben jij er klaar voor? 

Dinsdag 3 augustus:  

De 2de dag van deze week hebben we een uitstapje naar het trampoline park, we gaan 
hiernaar toe met de busjes van Un1ek, wij zorgen voor de lunch! 

Doe lekker zittende kleding aan zodat je er lekker in kunt springen. 

Woensdag 4 augustus: 

Hoeveel Europese talen spreken jullie? Vandaag is het spelletjes dag. Alle spelletjes die we 
vandaag gaan spelen hebben te maken met taal! Doe je mee? 

Donderdag 5 augustus:  

Europa heeft veel mooie gebouwen, vandaag gaan wij deze namaken. Dit kan op 
verschillende manieren, daar mag je zelf helemaal creatief in zijn. Ga je aan de slag met klei 
of pak je toch liever marshmallows met spaghetti of toch op papier? 

Vrijdag 6 augustus:  

Vandaag staat in het teken van Italiaanse lekkernijen, we beginnen de dag met het maken 
van een schort. Gerechten maken doen we natuurlijk wel in stijl! In de middag gaan we zelf 
de lunch maken en verzorgen. Er staat een Italiaanse pasta salade en pizza op het menu en 
in de middag sluiten we af met Italiaans ijs. Krijg jij ook al zo’n trek. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-
2021 
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081  

Thema: Oceanië 

Maandag 9 augustus:  

We gaan vandaag naar de Maassluise vlieten hierin zwemmen veel grote en kleine vissen. 
We gaan kijken of we wat visjes kunnen vangen. Wie gaat de meeste vissen vangen? Kijken 
wat voor soorten er zijn. 

Dinsdag 10 augustus:  

We gaan vandaag lekker knutselen met de kleinere kinderen. Bij Oceanië hoort onderwater 
planten dieren. Vandaag gaan we een aquarium maken met knippen kleuren en plakken. 
Deze gaan we plastificeren dan maken we er een mooie placemat van. Allemaal mooie 
vissen waterplanten. Deze placemat mogen jullie mee naar huis nemen of misschien bij de 
BSO gebruiken tijdens de eetmomenten. 
Met de oudste kinderen gaan we lekker zwemmen met de oudste kinderen. We voelen ons 
als een vis in het water. We duiken, sjezen van de glijbaan af. En maken een bommetje. En 
daarna eten we een lekker patatje want van zwemmen krijg je trek!  

Woensdag 11 augustus: 

We gaan vandaag naar Drievliet! Hoort Drievliet bij water? Ja zeker wel, ga maar eens in de 
Jungle river! Daarnaast heeft Drievliet vele andere gave attracties! Gaat het ons lukken om 
naar iedere attractie te gaan??  

Donderdag 12 augustus:  

Vandaag hebben we een workshop reptielen. Er komt iemand langs met verschillende 

diersoorten.  

Vrijdag 13 augustus:  

Vandaag gaan we naar de nieuwe speeltuin in Palet. Spelen met water, lekker klauteren en 
klimmen. Je mag lekker vies worden dus neem extra kleren mee! 
 
 



 

 

 

Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021 
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081  

Thema: Afrika 

Maandag 16 augustus:  

Vandaag maken wij een vlag van Afrika, versieren wij het lokaal in het thema en maken wij 
Afrikaanse maskers. Maskers spelen in Afrika een grote rol. We gaan de maskers maken van 
papier maché! Welk masker ga jij maken? 

Dinsdag 17 augustus:  

Vandaag gaan wij apenkooien in de gymzaal! Kun jij je snel door het parcours bewegen? 
Vandaag maken wij ook een safari werpspel met allemaal wilde dieren. 

Woensdag 18 augustus: 

Vandaag maken wij een kralenketting met touw, klei en verf. En proeven wij exotisch fruit op 
de BSO. Ken jij alle fruit soorten? 

Donderdag 19 augustus  

Muziekinstrumenten maken. Vandaag maken wij typische Afrikaanse muziekinstrumenten 
en duiken wij de keuken in voor een melktaart. Ben jij ook benieuwd hoe het zal smaken? 

Vrijdag 20 augustus:  

We sluiten de zomervakantie af bij de natuurspeeltuin Avonturis. Lekker hutten bouwen en 
met water spelen! 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021  
Locatie: IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer: 0624109081 

Thema: Zuid- Amerika 

Maandag 23 augustus: 

Deze week gaan we op ontdekkingsreis naar deze enorme continent. Wist je dat er 14 
landen zijn? Dat Brazilië de grootste en Suriname het kleinste land is? Wees voorbereid op 
een avontuur in het oerwoud van de Amazones. Om in de stemming te komen maken we 
vandaag onze uitrusting: verrekijker, camouflage pak en vooral een kompas om niet te 
verdwalen. Buiten gaan we waterfles voetbal spelen, wie is de nieuwe Pele? 

Dinsdag 24 augustus: 

Vandaag brengen we een bezoekje bij de Inca’s. We maken gelukspoppetjes van wasknijpers 
en wol, kralenketting met veer, geurzakjes met lavendel of rozenblaadjes neem een wit of 
licht T-shirt mee, dan kan je een mooie symbool uitkiezen en we gaan het op je shirt strijken. 
Voor buiten maken we van stokken en lakens een tipi. 

Woensdag 25 augustus: 

Vandaag bereiden wij ons voor op een feestje in Rio de Janeiro stijl. We maken maskers met 
veren en sieraden van droge pasta of instrumenten om muziek mee kunnen maken. Panfluit 
, trommel of regenstok. Lekker dansen op de samba of bossa nova. Buiten gaan we voor een 
potje natte spons dart of een potje voetbal. 

Donderdag 26 augustus: 

Vandaag belanden we in de Surinaamse keuken. We maken roti , fruitsalade en 
zelfgemaakte limonade. Wil je niet in de keuken staan? Dan mag je een mooie watermeloen 
waaier maken of buiten boter kaas eieren met zelfgemaakte stenen of je schaduw spel 
spelen. 

Vrijdag 27 augustus: 

Het dierenrijk is zo groot in Zuid-Amerika en niet alleen in het oerwoud. Wat wil jij maken? 
Een slang of een krokodil? Of maak je liever een kleurrijke papagaai of kolibrie? Buiten kan je 
je spierballen laten zien, we doen een “car-wash ” ochtend en maken we de fietsen schoon 
met sop. Als uitstapje kunnen we een rondleiding krijgen in de biologisch veeboerderij in 
Maasland. Er staan daar jersey koeien en hun kalfjes. Een mooie plek om daar met z’n allen 
te picknicken. 


