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Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, 

bidon, lege broodtrommel en extra kleding! Kinderen ingesmeerd brengen! 

De kinderen graag in KindPlanner afmelden als zij niet komen 

 

Maandag 19 juli 
We startten de vakantie goed, we gaan vandaag met de Kidsbus weg! We gaan naar 

Avonturis in Maassluis. Daar kunnen we lekker spelen met water en modder. 

 

Dinsdag 20 juli 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Wie kent hem nog, de afgelopen jaren komt hij steeds terug. De Hawaii dag, met 

cocktails, Hawaii rokken en lekkere fruitspiesjes.  

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Neem je fiets vandaag mee, we gaan op de fiets naar het hof, daar gaan we spelentjes 

spelen en lekker lunchen. 

 

Woensdag 21 juli 
Wie heeft het beste gerecht met de ingrediënten die op de tafels liggen. Iedereen mag 

zelf iets verzinnen om te maken. Wie wint deze Masterchef BSO editie? 

Na het fotomomentje gaan we het natuurlijk wel ook opeten.  

 

Donderdag 22 juli 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Trek vandaag je wandelschoenen aan, neem je rugzak mee, we gaan op avontuur! 

We gaan wandelen naar het Mendelssohnplein, daar lekker lunchen en spelen. 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Neem vandaag je fiets weer mee, vandaag gaan we fietsen door de broekpolder. Daar 

gaan we lekker lunchen, spelen en over de paden de bossen in. 

 

Vrijdag 23 juli 
Badpak mee, zwembroek mee, handdoeken mee. De badjes gaan naar buiten, sproeiers 

aan en lekker met water spelen. 

Geen zin in het water? Mag je lekker in de speeltuin spelen. 

 

Laat vandaag ook weten of je een lekker recept hebt voor woensdag tijdens de HEEL 

BSO BAKT dag 
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Maandag 26 juli 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Heb je wel eens flessen voetbal gedaan? Nee, Vandaag is je kans om er gelijk pro in te 

worden! Vandaag houden we HET Flessenvoetbaltoernooi van 2021. En spelen we 

andere waterspellen. 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Neem vandaag je fiets weer mee! Hoe goed kennen jullie Vlaardingen? Vandaag gaan 

we alle bezienswaardigheden langs op de fiets. 

 

Dinsdag 27 juli 
Het is weer zo ver, de bus komt weer!  

Vandaag gaan we naar het Beatrixpark in Schiedam. Neem je rugzak mee voor je 

lunch! 

 

Woensdag 28 Juli  
Cupcakes? Taarten? Cakes? Noem het maar op 1 groot bakfestijn wordt het bij ons!  

Tijdens HEEL BSO BAKT! 

Laat op vrijdag 23 juli weten wat jij wil maken en of je nog een lekker recept hebt! 

 

Donderdag 29 juli 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Vandaag gaan we weer een fijn stukje wandelen. Neem je goede wandelschoenen mee! 

We lopen namelijk vandaag naar ’t Hof! We gaan daar lunchen, spelen en 

verstoppertje doen in het doolhof! 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Ja ja neem je zwembroek, badpak, bikini en handdoek mee! We gaan vandaag naar de 

Kulk!  

 

Vrijdag 30 juli 
Slaapfeestje!! Na deze eerste 2 weken van de vakantie zijn wij wel even toe aan een 

rustige dag, jullie ook? Kom lekker in je pyjama en neem je knuffel mee. We hebben 

vandaag geen vaste activiteit, de juffen verzinnen iets om te doen op de dag zelf! 
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Maandag 2 augustus 
Knipje hier, knipje daar! Of was het iets met een kloddertje roze? 

Doe vandaag kleding aan waar verf op mag komen. We gaan vandaag heerlijk 

knutselen in de zon! Met onze handen en voeten.  

 

Dinsdag 3 augustus  
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Welk spel vind jij leuk om te doen? Alle spellen kunnen vandaag, dus laat weten wat 

jij wil doen tijdens de Nationale Spel Competitie! 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Ja ja komen ze weer! Maar neem vandaag je fiets weer mee!  

We gaan vandaag naar de Bouwplaats in de Holy!  

 

Woensdag 4 augustus  
We gaan vandaag met de Kids bus naar de tuin van Flodder, in Rotterdam. Neem 

schoenen en kleding mee die vies kunnen worden! 

Want schoon zullen we niet blijven bij Flodder. 

 

Donderdag 5 augustus 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Wandelschoenen aan en GAAN! 

We gaan vandaag wandelen naar de Heemtuin. Daar kunnen we lekker spelen en 

lunchen!  

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Vandaag gaan we een soep maken, wat voor soep mogen jullie helemaal zelf bepalen. 

Als de soep maar te eten is, want anders is er geen lunch haha! 

 

Vrijdag 6 augustus 
ALLES MAG OP VRIJDAG… Heel de dag op je kop staan? Mag.. Heel de dag 

slapen? Mag.. Heel de dag de juf pesten? Nou…. We kunnen ook iets anders doen he 

haha! Verzin een leuk spel of een leuke activiteit, laat het weten aan 1 van de juffen en 

dan zorgen wij ervoor dat het klaar staat 
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Maandag 9 augustus  
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, vandaag spelen we waterspellen dus kom maar 

gauw! 

De badjes gaan weer naar buiten, sproeiers aan en heerlijk genieten van het mooie 

weer! 

 

Dinsdag 10 augustus 
Cluster 1/2 , 3 en 4 

Rekken en strekken. Lekker los bewegen. Kennen jullie de sport Yoga? Dit gaan wij 

namelijk vandaag doen. 

Zin in meer bewegen, we zullen ook spelletjes doen waarbij je moet rennen, 

verstoppen of tikken 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

3 stappen naar rechts, bij de groene lantaarnpaal naar links, waar komen we uit? Weten 

we zelf ook nog niet! Maar we gaan op speurtocht vandaag. Zorg voor goede 

schoenen. 

 

Woensdag 11 augustus 
Vandaag mogen jullie kiezen! Het is vandaag KEUZE IS REUZE DAG! 

Vandaag hebben juffen allemaal activiteiten verzonnen. Jullie mogen kiezen wat we 

gaan doen! 

 

Donderdag 12 augustus 

Toet toet daar is de bus weer! Neem je rugzak mee. We gaan vandaag naar Avonturis 

in Maassluis!  

 

Vrijdag 13 augustus 
Laat je beste dansmoves zien! Bij So You Think You Can Dance BSO editie.  

We zorgen voor een echte disco op de BSO!  
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Maandag 16 Augustus 

Cluster 1/2 , 3 en 4 

Een cupcake hier, een taartje daar of toch gewoon koekjes? 

Vandaag gaan we van alles bakken en versieren. 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Neem je fiets, je zwembroek of bikini en een handdoek mee. We gaan op de fiets naar 

zwembad Groenoord in Schiedam 

 

Dinsdag 17 augustus 

Cluster 1/2, 3 en 4 

Waar willen jullie heen? De heemtuin of het Mendelssohnplein of naar de 

waterspeeltuin? Jullie kiezen! 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

Vandaag gaan we weer fietsen! Waarheen mogen jullie kiezen. Op het keuze menu 

staat: De Surfplas, ’t Hof of door de polder. 

 

Woensdag 18 augustus  
Popcorn staat klaar. Drinken klaar. Lichten uit en start de film. 

We gaan vanmiddag film kijken bij groep 8! Welke film weten we nog niet maar het 

zal niet iets engs zijn. 

 

Donderdag 19 augustus  
In de ochtend gaan we oudhollandse spellen spelen. Spijkerpoepen, koekhappen of 

sjoelen, het kan allemaal. 

Na de lunch gaan we op stap, wandelen we naar het hof! 

 

Vrijdag 20 augustus 

We gaan vandaag weer op stap met de bus! We gaan naar het Beatrixpark vandaag in 

Schiedam. Zorg dat je kleding aan hebt wat vies kan en mag worden. 
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Maandag 23 augustus 

Toen we de vakantie startte gingen we op de maandag weg en nu gaan we alweer de 

laatste week in. Deze maandag gaan we ook weer weg met de bus. 

Naar de tuin van Flodder, dus doe kleding aan die lekker vies mag worden 

 

Dinsdag 24 augustus 

We hebben allemaal shirtjes liggen die wel een make over kunnen gebruiken. Als je 

vrijdag ook komt kan je hem maken voor het disco feest. 

We versieren de shirts vandaag met glitters, bloemen, speciale kleding stiften en 

plakkers.  

 

Woensdag 25 augustus 

De echte finale is hier van Heel BSO Bakt. We hebben al een keer een dag ‘voor’ 

gebakken, maar nu is het tijd voor het echte werk! We gaan bakken en de juffen van de 

hele dagopvang gaan beslissen of wij goed kunnen bakken! 

 

Donderdag 26 augustus 

Cluster 1/2, 3 en 4 

We gaan vandaag met water spelen, dus neem je zwembroek mee! 

Wij zorgen voor de badjes en speelgoed! 

Cluster 5, 6, 7 en 8 

We gaan weer op pad met de fiets en we gaan zwemmen dus neem je zwemspullen 

mee. 

Vandaag fietsen we naar zwembad de Dolfijn in Maassluis! 

 

Vrijdag 27 augustus 

De laatste vakantie dag! Maandag begint school weer en wij hebben feest. 

Een echt disco feest, kom verkleed of neem verkleedkleding mee! 
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