
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het thema van deze vakantie is: Wij gaan op avontuur! 

 
Maandag 11 juli 
Op de 1e dag van de vakantie nemen wij gelijk een duik in het diepe en 
gaan wij met elkaar naar een zwembad die jullie het leukste vinden. 
Meenemen: zwemkleding, handdoek, fiets, rugtas, broodtrommel en 
bidon.  

Dinsdag 12 juli  
Het jachtseizoen is weer geopend. Wij gaan met elkaar ‘’jacht’’ maken op 
een ‘’prooi’’ dat nog even een verrassing blijft. 
Meenemen: fiets, rugtas, broodtrommel en bidon. 

Woensdag 13 juli 
We gaan met verschillende soorten eetbare materialen onze eigen eiland maken. Van al dat bouwen 
hebben jullie vast trek gekregen. Jullie mogen hem lekker opeten. Daarna gebruiken wij onze 
schatkaart om de route te vinden naar het speeleiland. 
Meenemen: fiets, rugtas, broodtrommel en bidon. 

Donderdag 14 juli 
Trek niet je goede kleren aan als je uit bed komt, maar kleding waarin je goed kan bewegen en 
klussen, want wij gaan onze eigen ‘’buitenwoning(en)’’ bouwen. Je mag uiteraard al gaan bedenken 
wat je mooi lijkt. 
Meenemen: Rugtas, broodtrommel, bidon 

Vrijdag 15 juli 
Wij gaan met de busjes naar het Prinsenbos om daar te 
overleven in de bossen. Van hutten bouwen tot eten 
maken, je leert  het allemaal vandaag! 
Meenemen: rugtas, broodtrommel, bidon en graag 
droge kleding. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maandag 18 juli 
De busjes staan voor ons klaar deze maandag. Zij zullen ons 
naar Rotterdam brengen waar wij onder begeleiding van 
een ervaren persoon les gaan krijgen in Freerun!!  
Meenemen: rugtas, broodtrommel en bidon.  
 
Dinsdag 19 juli 
Weten jullie dat muziek ook een uitlaatklep kan zijn? Wij 
gaan zowel naar muziek luisteren als het zelf maken. Jullie 
krijgen een workshop ‘’Rappen” 
Meenemen: bidon, broodtrommel 
 
Woensdag 20 juli 
Op de camping kun je slapen in een caravan, een huisje, een camper, maar ook in een tent. Wij gaan 
een tent met elkaar maken door zowel te bouwen als te knutselen. 
Meenemen: bidon 
 
Donderdag 21 juli 
Wij gaan op de fiets naar het klauterwoud waar wij onze vaardigheden met een soort kompas gaan 
uitoefenen. Ook gaan wij daar spellen doen die jullie graag met elkaar spelen. 
Meenemen: fiets, rugzak, broodtrommel en bidon 
 
Vrijdag 22 juli 
Hallo lieve kinderen, papa’s en mama’s , 
Wij zijn van het animatie team ‘’camping achterplein’’  
Hieronder staat het programma: 
10:00 uur : ochtendgymnastiek met mevr. Snurk 
12:00 uur : koken met mevr. Oven 
14:00 uur : knutselen met mevr. Lijmstift en mevr. Schaar 
16:00 uur : kinderdisco met mevr. Discobal 
Wij zien jullie graag in ‘’Kantine Ambacht’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maandag 25 juli 
Jullie kunnen vandaag verder bouwen aan jullie buitenwoningen en neem je zwemkleding mee, want 
wij gaan ook allemaal waterspelen doen en een waterglijbaan maken 
Meenemen: zwemkleding, handdoek en bidon 

 
Dinsdag 26 juli  
De busjes brengen ons naar Hoek van Holland. Daar gaan wij 
kijken of wij garnalen kunnen vangen en gaan wij nog meer 
leuke activiteiten doen.  
Meenemen: zwemkleding, handdoek, eventueel slippers, 
broodtrommel en bidon 
 
Woensdag 27 juli 
De mensen zaten in de Prehistorie nooit lang op één plek. Ze trokken dan ook vaak van plaats naar 
plaats dwars door de bossen en rivieren. Vandaag gaan wij kijken hoe goed jullie daarin zijn.  
Meenemen: rugzak, broodtrommel en bidon 
 
Donderdag 28 juli 
Militairen gaan altijd op avontuur, maar ook lichamelijke training hoort daar bij. Jullie krijgen een 
militaire training van een echte militair.  
Meenemen: rugzak, bidon, handdoek, sportkleding 
 
Vrijdag 29 juli 
Vroeger hadden ze nog geen keuken zoals jullie die thuis 
hebben. De keuken was buiten in de openlucht en 
bestond uit takken en keien. Wij gaan dit vandaag 
nadoen en knutselen. 
Meenemen: bidon 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Maandag 1 augustus 
VERRASSINGSDAG 
Meenemen: rugtas, bidon, broodtrommel  
 
Dinsdag 2 augustus 
Met de metro gaan wij naar Natuurspeeltuin Avonturis in 
Maassluis. Je kan daar zoveel zien en ontdekken. Wie weet 
kunnen jullie er met elkaar mooie hutten bouwen of andere 
mooie dingen van de spullen die je daar kan vinden.  
Meenemen: rugtas, broodtrommel, bidon, schone kleding 
 
Woensdag 3 augustus 
Er is niets leuker dan de wereld op een spelende manier te 
verkennen.  
Het is vandaag allemaal mogelijk in speeltuin Levenslust in Rotterdam. 
Meenemen: rugtas, broodtrommel, bidon en droge kleding 
 
Donderdag 4 augustus 
Met elkaar gaan wij een heerlijke maaltijd bereiden en uiteraard ook opeten. Als onze magen goed 
gevuld zijn en wij weer genoeg energie binnen hebben gekregen, stappen wij op de fiets en gaan wij 
de middag doorbrengen in het zwembad.  
Meenemen: rugtas, zwemkleding, handdoek en bidon 
 
Vrijdag 5 augustus 
Ieder land heeft zijn eigen naam. Ons land heet Nederland. 
Jullie mogen vandaag jullie fantasie gebruiken en jullie eigen 
land verzinnen en daarbij een vlag maken. Ons lijkt het leuk 
om de dag af te sluiten met een spelletjesmiddag. Je mag je 
eigen bordspelletje meenemen. 
Meenemen: bidon en bordspelletje 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Maandag 8 augustus 
Er is altijd wel wat te vinden en te bleven op het strand, 
Benieuwd wat wij vandaag tegen gaan komen als strandjutter? 
Surfen kan je doen op zee, maar wisten jullie dat je dat ook kan 
doen in de duinen?  
Meenemen: rugtas, broodtrommel, bidon, zwemkleding, 
handdoek en een plastic tas voor gevonden spullen 
 
Dinsdag 9 augustus 
Op avontuur over de sloot, in de boom, onder het net en 
misschien wel in de sloot? Wij gaan elkaar natuurlijk helpen om 
het laatste niet te laten gebeuren toch? 
Meenemen: fiets, broodtrommel, bidon, sportieve kleding, stevige ‘’sport’’ schoenen, droge 
kleding en een plastic tas 
 
Woensdag 10 augustus 
Welke dieren leven er allemaal in de jungle? Kies de leukste of grappigste uit en dan gaan wij die 
knutselen. 
Meenemen: bidon 
 
Donderdag 11 augustus 
Heb je zin om te springen, door een spinnenweb heen te gaan, te glijden, van een rodelbaan af te 
gaan dan komt dat mooi uit, want wij gaan naar een binnenspeeltuin en de busjes brengen ons.  
Meenemen: rugtas, broodtrommel en bidon 

 
Vrijdag 12 augustus 
Helpen jullie ons mee? Wij gaan verschillende soorten 
junglehapjes maken van diverse soorten fruit, groentes en 
hartige snacks. Daarna slingeren wij naar het speeleiland om 
daar te gaan klimmen. 
Meenemen: bidon, broodtrommel 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Maandag 15 augustus 
Onze BSO is vandaag een kamer, maar niet zomaar één. Een 
escaperoom.. Als je binnen bent word je opgesloten. Dat laten 
wij ons toch niet gebeuren? Als het ons gelukt is belonen we 
onszelf met een heerlijke high tea!  
Meenemen: bidon 
 
Dinsdag 16 augustus 
De laatste vakantieweek. We kunnen het niet laten om nog 
één keer met elkaar te gaan zwemmen als afsluiting. Samen 
gaan we beslissen waar wij heen gaan.  
Meenemen: fiets, zwemkleding, handdoek, broodtrommel en bidon 
 
Woensdag 17 augustus 
Het wordt een stekelige middag, want jullie gaan kennismaken met de kogelvis. Wij duiken daarna 
verschillende speeltuinen in. 
Meenemen: bidon 
 
Donderdag 18 augustus 
We hebben voor vandaag avontuurlijke speurneuzen nodig, want er liggen spullen ergens verborgen 
die gevonden moeten worden. Helpen jullie met zoeken? 
Als wij weer terug zijn gaan we creatief aan de slag met hout en glas. 
Meenemen: bidon 
 
Vrijdag 19 augustus 
Heb jij weleens met een skelter gereden, geklommen in een grote 
speeltuin of in een treintje gereden over het hele park? Vandaag 
gaan wij dat doen in Plaswijckpark. 
Meenemen: rugtas, broodtrommel, bidon en droge kleding.  
 


