
 

 
 
 
BSO De Schakel 
Van Boisotstraat 20 
3132 XM Vlaardingen 
Tel.nr.  06-24109087 
Groepen: De tijgers 4 jr, de Luipaarden 5-6 jr, de Panters 7+ jr. 
 
 
Beste jongens en meisjes van  BSO De Schakel, 
 
Nog een paar weekjes en dan begint de zomervakantie! Joepie! Want zomervakantie bij BSO 

de Schakel betekent 6 weken lang lol met leuke, spannende en grappige activiteiten! 

 

Het thema van deze zomervakantie is:  

 

Kriskras de wereld rond in 30 dagen 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen 

 
Net als vorig jaar maken we lange reizen, maar dit jaar gaan we nog een stapje verder, want 

we gaan 5 werelddelen bezoeken. Weet jij wat de 5 werelddelen zijn? Daar kom je deze 

vakantie achter.  

 

In de zomervakantie zal er één keer per week gebruik worden gemaakt van onze Un1ek-

busjes. Onze overige uitstapjes zullen wij lopend doen (tenzij anders vermeld). Dit kan soms 

wat verder zijn dan uw kind gewend is. Tip: Oefen alvast met uw kind en zorg voor goede 

loopschoenen! Geen slippers met een uitje! 

 

 Aan alle ouders willen wij vragen om: 
 - uw kind vóór 09:30 uur te brengen, zodat wij op tijd kunnen starten met het programma. 
Mocht dit niet lukken, neem dan contact met ons op  
- uw kind voor 09.00 uur af te melden als hij/zij onverhoopt niet komt  
- ervoor te zorgen dat uw kind thuis al ingesmeerd is. Voor de rest van de dag zorgen wij 
hiervoor! Mocht uw kind allergisch zijn voor zonnebrand, geeft u dan alstublieft eigen 
zonnebrand mee. 
- op warme dagen zwemkleding of kleding dat nat mag worden mee te geven. Wilt u ook een 
petje meegeven om het hoofd te beschermen? 
- op regenachtige dagen regenkleding mee te geven (geen paraplu ivm de veiligheid). 
- rekening te houden met de kleding van uw kind. De kinderen spelen graag buiten en 
kunnen vies worden bij een buiten- of binnen activiteit.  
Een extra setje kleding  meegeven is aan te raden. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
- van tevoren op ons programma te kijken. Zo kunt u uw kind alvast vertellen wat we die dag 
gaan doen op de BSO. 
 - op de dagen dat wij op pad gaan, een rugzakje met een lege broodtrommel en een bidon 
of (leeg) flesje mee te geven.  
- uw kind geen brood of snacks mee te geven. Wij zorgen hiervoor. 
 
Wij willen graag weten of uw kind komt in de zomervakantie. U kunt via  Kindplanner 
doorgeven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit 
dat uw kind gezellig meedoet. 
 
Ons team heeft er superveel zin in! Jij toch ook? 
 
Tot over een paar weekjes! 
 
Margarita, Merda, Youssef en Lola 
  



 

 
 
 
 
 
 

Week 1 Noord-Amerika 
We beginnen de vakantie heel ver van huis, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. 
Deze eerste week gaan we al het moois van Noord-Amerika ontdekken. Waar moet jij aan 
denken bij Noord- Amerika? Wat is typisch Amerikaans? We hebben wel een visum nodig 
om alle landen te kunnen bezoeken. Klaar om op reis te gaan!  

maandag 
Deze week zijn we met z’n allen in Noord-
Amerika. Vandaag gaan we lekker sporten 
alleen wat we precies gaan doen dat houden 
we nog even geheim. Nou... laten we toch, 
maar één hint geven er wordt daarbij wel een 
bal gebruikt. Wij hebben er super veel zin in. 
Jullie ook? In de middag gaan we heerlijke 
Amerikaanse pancakes maken. Mmm… dat is 
super lekker zeg! 

dinsdag 

Wisten jullie dat het land Mexico bij Noord-Amerika hoort? Wat is 
dat een mooi land zeg!  Vandaag maken we onze eigen Mexicaanse 
maskers. Is dat niet super gaaf? Zodra het masker af is doen we nog 
een leuke Mexicaanse dans. Wij zijn super benieuwd naar jullie 
talenten! We maken we onze eigen nacho’s om te snacken in de 
middag. 

woensdag 

Het lijkt ons ook leuk om langs Verenigde Staten gaan. We 
kunnen Verenigde Staten natuurlijk niet missen toch? 
Verenigde Staten staat bekend om Hawaii. Vandaag maken 
we onze eigen Hawaii kunstwerk. Wij zijn benieuwd hoe 
mooi dat gaat worden. Het is lekker weer, dus trek je 
sportkleding aan, want we gaan lekker voetballen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

donderdag 

Niet alleen Mexico en Verenigde Staten valt onder 
Noord-Amerika, maar ook Canada. Wisten jullie dit 
al? Vandaag maken we een Canadees gerecht, 
poutine.  Hoe zou dat smaken? Dat zullen jullie vast 
wel lekker vinden. Ook staat Canada bekend om haar 
bossen. Het toch heerlijk om een wandeling te 
maken en te genieten in de natuur?  

 
 
 
vrijdag 
Gaan jullie ook vaak op vakantie? Als je op vakantie gaat wordt je vaak gecontroleerd door 
de douane. Vandaag gaan we naar het Belasting en Douane Museum in Rotterdam.  
Daar stappen wij zelf in de schoenen van een douanier. Scannen we koffers op het vliegveld 
en gaan op zoek naar verboden goederen. Doerak, de snuffel-speurhond van het museum 
helpt ons graag. 
 
 
  
  
  



 

 
 

 
 
 
Week 2 Azië 
Tijd om verder te gaan met onze wereldreis. Een nieuwe week betekent een nieuw 
werelddeel. En ook dit is weer een hele bijzondere belevenis, want we gaan naar Azië. Azië is 
het grootste werelddeel. We bezoeken deze week de landen Turkije, Japan, Zuid-Korea en 
Indonesië.  
 
maandag 
Vandaag wordt een drukke dag, dus zorg 
dat je uitgerust op de bso komt! De busjes 
komen ons in de ochtend ophalen om ons 
naar Rotterdam te brengen. We worden bij 
de Euromast afgezet, natuurlijk 
bewonderen we die als eerste. Wat is deze 
hoog! Zou jij naar boven durven? Maar dat 
gaan we vandaag niet doen. Tegenover de 
Euromast ligt een Aziatische boot met 
supermarkt. Zullen we daar eens gaan 
kijken of er iets lekkers is voor een 
Aziatische lunch? Daarna lopen we het Park 
in waar we kunnen spelen en (Aziatisch) 
lunchen. Als we onze buikjes rond hebben gegeten, hebben we wat beweging nodig. We 
maken een wandeling naar  de Maastunnel! Deze gaat onder het water door! En weet je 
wat? Je kan daar doorheen lopen! Wat zou er aan de andere kant van het water te zien zijn? 
Trek wel goede loopschoenen aan! 
 
dinsdag 
Vandaag vliegen we naar het Zuidwesten van Azië: Turkije. Wat 
heel bijzonder is dat Turkije in twee werelddelen ligt, een klein 
stukje in Europa en voor het grootste deel in Azië. 
Jullie hebben vast wel eens een Turkse pizza gegeten. Vandaag 
maken we deze helemaal zelf! Zou het ons lukken? Afiyet olsun!  
 
In Turkije drinken ze heel veel thee uit kleine theeglaasjes. Thee drinken kunnen we 
natuurlijk ook maar wij hebben ook een leuke activiteit bedacht om deze glaasjes te 
versieren. Dat wordt vast mooi! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
woensdag 
Ons vliegtuig landt vandaag in Japan. Naast de 
mooie cultuur, heeft het ook nog eens 
overheerlijk eten. Eén van de vele dingen waar 

Japan bekend om staat isすし, oftewel sushi in 
het Japans. Het Japanse alfabet is natuurlijk 
anders dan dat wij dat kennen. Tijdens onze reis 
gaan we proberen om onze naam in het Japans te 
schilderen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
donderdag 
Vandaag zijn we beland in, ……………. Zuid-Korea. 
Het land van de mooie grote tempels en de mooie 
bergen. Na een geweldige reis tussen de mooie 
bergen en tempels eindigen we in één van de 
mooiste tempels waar we zullen mediteren om tot 
rust te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 
Van het Zuidwesten van Azië reizen we naar het 
Zuidoosten, want we gaan naar Indonesië! 
Indonesië is een land met wel meer dan 
tienduizend eilandjes! Je hebt er ook veel 
bergen, mooie stranden en zelfs vulkanen. 
 
Vandaag gaan we batikken. Batikken (dat 
betekent veel puntjes) is een bijzondere manier 
om stof te verven in Indonesië. We gaan dit op 

een lap stof doen. Wil je liever een eigen t-shirt batikken? Neem dan een wit t-shirt mee. 
Trek niet je mooiste kleding aan want je kan vies worden! 
 
In Indonesië hebben ze Wajangpoppen waar ze een soort poppen-schaduw-toneelspel mee 
doen. Wij maken een ander soort handpop en als we deze klaar hebben, kunnen wij hier ook 
een toneelspel mee doen. 
 

Wist je dat ze in Indonesië heel veel aan de 
sport badminton doen? Dat is een sport met 
een racket en een shuttle. Nou, dat kunnen wij 
ook hoor! Natuurlijk gaan wij dit ook doen 
tussen al onze activiteiten  door! 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
Week 3 Europa 
 
maandag 
We nemen vandaag het vliegtuig naar Griekenland en landen in 
Athene.  
Daar krijgen we meteen een Griekse taalles. Handig om een 
paar woordjes Grieks te kunnen spreken!  
Voor de lunch maken we een Griekse salade, lekker met feta! 
Na de lunch gaan we calorieën verbruiken! We leren de Griekse 
sirtaki, dat is een Griekse dans op snelle muziek.  
 
 
dinsdag  
Trek vandaag je kaplaarzen aan want we gaan op avontuur, 
heerlijk in de buitenlucht.  
We gaan op Farm Safari bij boerderij het Lansingerland in 
Bergschenhoek. Er wordt gezegd dat de koeien het geweldig 
vinden als er kinderen op bezoek komen, dus brengen we ook een bezoekje aan de 
koeienstal. Uiteraard worden we gehaald en gebracht door de UN1EK-busjes! 

 
 
 
 
 
 
 

 

woensdag 

Weten jullie waar Polen ligt? Polen ligt in Europa. 
De wereldberoemde zoutmijn ligt in Polen en 
vandaag maken we een kunstwerk met zout.  Als 
dit gelukt is, maken we ook de beroemdste 
zeemeermin van Warschau. We zijn heel benieuwd 
hoe mooi dat gaat worden. Als lunch eten we placki 
ziemniaczane, dat zijn een soort aardappel-
pannenkoekjes.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
donderdag 
Vandaag reizen wij naar Portugal. Portugal staat bekend om zijn 
prachtige ‘azulejos’. Dat zijn tegeltjes met prachtige motieven. Die 
maken wij natuurlijk gewoon zelf.  
In Porto ligt de ‘Livraria Lello’. Dit is een mooie boekenwinkel en 
men zegt dat de schrijfster van de Harry Potter- boeken  hier 
inspiratie opdeed om ze te schrijven. Wij gaan zelf naar de 
bibliotheek en zoeken daar boeken uit. Misschien kun jij  zelfs al 
een eigen verhaal schrijven? 
 
 
 
 
vrijdag 
Van Portugal naar Denemarken is een aardige reis. Gelukkig is het bijna weekend. 
Wisten jullie dat er in Denemarken ‘Legoland’ ligt? Daarom houden wij vandaag een heuse 
legowedstrijd.  Reuzespannend wie er het mooiste lego-kunstwerk maakt. 
Het klinkt misschien gek, maar in Denemarken houden ze heel erg veel van ijsjes. Ze eten dat 
heel vaak en niet alleen als het warm is. Komt dat goed uit! Wij maken ook gewoon een 
supergroot flodeis. Wordt dat even smullen!  
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

Week 4 Australië 
Kan jij springen als een kangoeroe?  Welke dieren leven nog meer in Australië? Wist jij dat ze 
ontbijt in Australië ‘’brekkie’’ noemen? Dit ga je allemaal leren deze week.  
Australië is het kleinste werelddeel in onze vakantie, het is eigenlijk een heel groot eiland. 
Australië heeft van alles, subtropische regenwouden, woestijnen, hoge bergen en mooie 
meren en baaien waar je heel goed kan surfen. Ga je mee? 
 
maandag 
Vandaag beginnen we met het maken van onze eigen 
boemerang. Een boemerang is een gebogen voorwerp dat 
weer terugkomt als je deze gooit. Deze worden in Australië 
gebruikt om indruk te maken op elkaar. Wist je dat er een 
hele oude boemerang is gevonden in Vlaardingen?  
Natuurlijk houden we ook een wedstijd! Welke boemerang 
blijft het langst in de lucht? 
 
Een vakantie bij bso de Schakel is geen vakantie zonder 
speurtocht! Ondertussen weten we al welke bijzondere dieren er allemaal leven in  Australië 
en is de speurtocht vast een makkie! Vergeet niet je speurneus mee te nemen! 
 
dinsdag 

In de ochtend beginnen we met een creatieve activiteit. Wat we gaan 
doen is ‘dotpainting’, dat is schilderen met stippen, en dit is de 
schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook doen! 
 
Na een lekkere lunch worden we 
weer actief. We gaan de ‘’Haka” 
leren. De Haka is een traditionele 
"dans" die je misschien wel kent 
van rugby wedstrijden. Er worden 
krachtige bewegingen gemaakt en 
oerkreten uitgeslagen. Dit gaan 

we zelf leren! En als we dan toch bezig zijn, doen we 
meteen een potje Rugby! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
woensdag 
Vandaag worden we opgehaald door de busjes van Un1ek, want we gaan  
op expeditie bij de grootste dierenwinkel van Nederland, AVONTURIA de 
Vogelkelder! Dit is een súper avontuurlijke dierenwinkel. Kijk rond in de 
werelden van katten, honden, reptielen, vogels, knaagdieren en vissen. 
Je ziet echt van alles: schildpadjes, slangen, spinnen en nog veel meer! 
 
donderdag 
Vandaag slaan we aan het bakken. We gaan een echte  Australische zoete worteltaart 
maken. Houd jij eigenlijk niet van wortels? Deze worteltaart is zoet en lust je vast wel. Het is 
best veel werk om deze taart te maken, dus allemaal meehelpen hoor! 

 
Na al dit werk doen we een spannend spel, het krokodillen-spel.  De 
gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend 
met een bal beginnen we met het uitschakelen van de staart. Lukt het 
ons samen? 
 
Na de lunch trekken we er op uit, we maken een wandeling naar een 
speeltuin. Misschien is het wel zo warm dat we daar met water 

kunnen spelen! Als we terugkomen, staat er een lekker stukje worteltaart op ons te 
wachten. Jammie! 
 

Vrijdag 
Deze laatste dag van de week mag je lekker ontbijten op 
de bso. We doen dit net zoals de Australische kinderen, en 
noemen het ontbijt vandaag ‘’brekkie’’. 
 
In Australië heb je hele mooie koraalriffen. Deze gaan we 
proberen na te maken van allerlei materiaal. Als je thuis 
ook nog spulletjes hiervoor hebt, mag je die ook 
meenemen! 
 
We sluiten de week relaxed af met een leuke, echte 
Australische film: Skippy. Beleef samen met Skippy de 
kangoeroe een spannend avontuur in deze film! 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Week 5 Afrika 

 
maandag 

Tijdens onze wereldreis zijn we beland in Afrika. Hier 
brengen we als eerst een onvergetelijk bezoekje aan het 
prachtige Marokko. Hier zullen we kennis maken met de 
prachtige cultuur en landschap. We beginnen de dag met 
een traditionele kamelenrace door de o zo warme Sahara. 
Na de rit in de Sahara zullen we onze dorst lessen met een 
glaasje lekkere Marokkaanse muntthee onder het genot van 
heerlijke Marokkaanse koekjes. Tijdens onze reis door 

Marokko, mogen we natuurlijk ook niet vergeten om onze vingertjes en handjes te versieren 
met prachtige henna.  
Ter afsluiting van onze reis aan het mooie Marokko gaan we op bezoek bij een bijzondere 
moskee.  

 
dinsdag 
Van Marokko reizen we door naar Egypte. In dit land duiken we 
terug de geschiedenis in. Van piramides, sfinx tot aan mummies. We 
bestuderen ze één voor één en hierbij zal er prachtige Egyptische 
muziek in onze oren klinken. We sluiten onze reis in Egypte af met 
een leuke Egyptische dance-act waar we knetterhard voor geoefend 
hebben.  
 
 

woensdag 
Zuid-Afrika, het land van de (wilde) dieren! We 
beginnen onze reis in dit prachtige land met een safari 
door één van de grote jungles. Hier hopen we kennis 
te zullen maken met verschillende dieren. Van 
olifanten, giraffen, leeuwen en noem maar op. Maar 
let op! Goed opletten tijdens de safari, want als 
afsluiter zal een safari quiz gehouden worden, waarbij 
je leuke prijzen kunt winnen. Doe je best!!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag 
Lekker klimmen, vies worden, 
dammetjes in water bouwen, 
schommelen en met de 
kabelbaan. Zoeken naar kleine 
beestjes, vlinders, vogels. Trek 
je oude kleding maar aan, want 
vandaag worden we weer 
opgehaald door de busjes van 
Un1ek, zij brengen ons naar 
Maassluis naar de 
Natuurspeeltuin Avonturis. We 
hopen op heel mooi weer! En 
wie weet wat je daar allemaal 
nog meer kunt ontdekken en 
beleven...  
 
 
vrijdag 
We eindigen onze Afrikaanse reis in het mooie Tanzania. Het land wat bekend staat om de 
grote landbouwproductie. Hiervoor zullen onze groene vingertjes tevoorschijn moeten 
komen. Vergeet zeker niet langs de eeuwenoude vulkanen te gaan als afsluiter! 

 

  



 

 
 
 
 
 
Week 6 Zuid-Amerika 
 
maandag 
Wij starten deze week in Brazilië. Brazilië staat bekend om zijn 
Braziliaans carnaval. Wij houden natuurlijk ook wel van een feestje, 
dus kom in jouw mooiste (verkleed)outfit. Wij zorgen voor de glitters 
en muziek! 
Wij maken ook kennis met capoeira. Dat is een mix tussen vechtsport 
en dans, maar vooral heel erg leuk! 
 

dinsdag 
Vanuit Brazilië reizen wij door naar Chili. Uit Chili komt 
het heerlijke gerecht ’çhili con carne’. 
Dit gaan wij zelf maken. Dat wordt vast heerlijk! 
Wisten jullie dat Paaseiland in Chili ligt? Daar staan 
gekke beelden bij elkaar.  
Wij maken  onze eigen beelden met klei.                                                                                                     

                                                                                                           

woensdag  
Colombia is onze stop van vandaag. Daar verbouwen ze koffie en houden ze van salsa-
dansen. Zitten jullie heupen een beetje los? Dat is wel zo handig bij salsa-dansen. 
Als wij uitgerust zijn maken wij een piñata. Wat dat precies is is een verrassing. Maar het is 
zeker weten heel leuk! 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
donderdag 
Wisten jullie dat er in Zuid-Amerika veel lama’s leven? Wij 
knutselen vandaag onze eigen lama met een heerlijk zacht 
vachtje. 
In Zuid- Amerika houden ze ook van lekker eten. Wij hebben het 
recept voor een heerlijke taart uit Zuid- Amerika.  
Hij heet ‘tarta de tres leches’. Dat klinkt echt lekker vind je niet? 
                                            

 

vrijdag  
In Zuid-Amerika vinden ze het fijn om op blote voeten te lopen. Wij gaan ook op onze blote 
voeten lopen, maar wel op een speciaal ‘blote voeten-pad’. Hoe zou dat voelen? 
In de middag sluiten we de vakantie af met een film. Er is vast iets lekkers over van deze 
week.  
Wij vonden het in Zuid-Amerika ‘un encanto’. En jullie? 

 
 

 

 


