
 

 

 

 

 

 

VAKANTIEOPVANG WATERWEG 

 

Yes! Het is weer zomervakantie! 
 
Zoals elke vakantie hebben wij weer een superleuk programma! De komende 
weken maken wij een sportreis! Tijdens onze reis zullen wij voor verschillende 
uitdagingen komen te staan! De teams zullen het tegen elkaar op gaan nemen 
tijdens deze spellen, maar ook individueel mag je je sportieve kant laten zien! 
Wat vinden jullie van krachtsport, balsport of denksport?  
Klinkt het bij jullie al net zo te gek als bij ons in de oren? Kom dan gezellig 
naar de BSO De Waterweg. 
 
Belangrijk is dat je in ieder geval elke dag meeneemt: 

 Zwemkleding 

 Setje schone kleding 

 
Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan 
echter zo zijn dat er door omstandigheden en met het oog op veiligheid en 
welzijn, zoals actuele weeromstandigheden, gebeurtenissen en behoeften 
vanuit de kinderen, afgeweken wordt van het programma. Houdt u hier 
rekening mee! 
 
We zien jullie graag in de zomervakantie tot snel! 
Groetjes Annemarie, Özgül, Mauke, Sammy, Mizgin, Tanja, Ellen en Bert. 
 
Adres: 
IKC Het Balkon 
Jacob van Heemskercklaan 68 
3144 DK 
Maassluis 
 
Contact: 
WhatsApp ‘en is mogelijk. Ook bij afmeldingen. 
 
Mobiel Balkon:   06 523 603 05 
Mobiel Regenboog:  06 523 605 45 
IKC Het Balkon:  010 593 115 0 



 

 

 

 

 

 

VAKANTIEOPVANG WATERWEG 

 

 
 

Week 1: Deze week staat in het teken van Denksport. 
 
Ja, Ja, denksport is ook een sport! Laat jullie de hersens 
maar kraken!  
 
 
 

Maandag 10 juli: 
Wij beginnen deze vakantie gelijk spectaculair! “Escape room” 
Jullie hersenen zullen gaan kraken tijdens deze spannende puzzelmiddag! 
Kunnen jullie al binnen een half uur uit een kamer ontsnappen? Vinden jullie 
alle hints en lossen jullie alle puzzels op? Spannend! De locatie blijft nog een 
verrassing. 
 
Dinsdag 11 juli: 
Vandaag gaan wij een spelletje estafette houden! Neem je eigen favoriete spel 
mee van thuis. Ook kan je een schaakbord gaan maken met zelfgemaakte 
schaakstukken: Denksport op en top!  
 
Woensdag 12 juli: UITSTAPJE 
Vandaag staat er een uitstapje gepland naar de 
ontdekhoek in Rotterdam! Heerlijk ontdekken en 
uitproberen staan hier centraal. 
 
Donderdag 13 juli: 
Speurneuzen klaar? Lopen en zoeken maar! Wij gaan een foto speurtocht 
houden. Herkennen jullie de foto’s? Waar zal deze tocht toch eindigen? 
 
Vrijdag 14 juli: 

Als je aan denksport denkt, denk je ook aan puzzelen! 
Woordzoekers, Sudoku, noem het maar op! En hoe leuk is het 
om een eigen legpuzzel te maken? Ook gaan wij geblinddoekt 
proeven: herkennen jullie de smaken als het het niet kan zien? 
 



 

 

 

 

 

 

VAKANTIEOPVANG WATERWEG 

 

Week 2: Deze week gaan wij met Water spelen. 
 
Neem je zwemspullen (en natuurlijk een handdoek) & waterpistolen maar 
mee deze week want water staat centraal. 
 
Maandag 17 juli: 
Hopelijk schijnt het zonnetje volop want wij gaan een wandeling 
maken naar de zevenmeertjes. Heerlijk pootje baden !!  
Onderweg gaan wij gezellig picknicken langs de waterweg. 
 
Dinsdag 18 juli: 
Water overbrengen, weerballonnen gevecht, snoephappen in een bak met 
water….. Kortom volop waterspelletjes! Heb jij zelf ook nog leuk 
waterspeelgoed ? Neem het gerust mee.  

 
 
Om 14:00 staat er voor de liefhebbers nog een dans clinic op 
het programma, verzorgd door ‘’Dance Kidzz’’  
 
 

 
Woensdag 19 juli: 
Badkleding aan ? Zwemmen maar !!! 
Vandaag doen we alle zwembadjes naar buiten.  
 
 
Donderdag 20 juli: UITSTAPJE 
Spelen met water blijft leuk!! Vandaag staat er een uitstapje gepland naar 
‘’Zuiderpark Avonturen Point’’  Waterfietsen, kanoën of gewoon heerlijk spelen 
in de speeltuin. Gaan jullie mee ? 
Wilt u aangeven als u uw kind komt brengen, of uw kind een zwemdiploma 
heeft? 
 
Vrijdag 21 juli:  

‘’Visje, visje … in het water…. Kom vandaag een mooie visaquarium 
knutselen, of een stoere vishengel maken. Is het misschien een idee 
om in de middag een lekker visje te eten ? 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

VAKANTIEOPVANG WATERWEG 

 

Week 3: Krachtsport  
 
Spieren, spieren en nog eens spieren! Deze week kunnen jullie 
laten zien hoe sterk jullie zijn! Trek dus elke dag gemakkelijke 
kleding aan, waar je lekker in kunt bewegen. 
 
 

Maandag 24 juli: 
Wij beginnen deze week met een warming up, even de spieren 
los maken! En waarom kan dat niet met dansen? Vandaag maken 
wij er gewoon een feestje van: Kinderdisco! Dansen, 
hapje/drankje en leuke spelletjes zoals stoelendans en 
limbodansen. Opwarmen maar!  
 
Dinsdag 25 juli: 
Vandaag gaan wij een bezoekje brengen aan de fitnesscentrum Wellness in 
Maassluis!  
 
Woensdag 26 juli: 
Ontspanning hoort er ook bij.. vandaag gunnen we de spieren even wat rust! 
We gaan vandaag lekker “bubbelen” in de zwembadjes en ‘s middags de 
beentjes omhoog tijdens een leuke film! 
 
Donderdag 27 juli: 

Genoeg uitgerust! Zijn jullie klaar voor de 
bootcamp? Vandaag gaan wij er flink tegen aan 
met verschillende krachttrainingen: touwtrekken, 
planking, sprinten, dat wordt zweten!  
 

 
Vrijdag 28 juli: UITSTAPJE 
Vandaag gaan wij een uitstapje maken naar het ‘Klauterwoud’ in Vlaardingen. 
Klimmen en klauteren in de buitenlucht: Genieten maar! 



 

 

 

 

 

 

VAKANTIEOPVANG WATERWEG 

 

 

Week 4: Balspelen  

 
Deze week gaan wij met ballen aan de gang; spelletjes, wedstrijden, knutselen 
en een uitstapje. 
 
Maandag 31 juli: UITSTAPJE  
Vandaag gaan we in het zuiderpark in Den Haag 
midgetgolven, kijken wie er in de minste slagen alle 18 
balletjes in het putje kan krijgen. 
 
Dinsdag 1 augustus:  
Trek vandaag maar je beste sportschoenen aan, want er staan competities op 
het programma. De kinderen gaan of basketballen/voetballen, of een 
competitie hockey/golf/tennis houden.  

 
Woensdag 2 augustus:  
Heb je ooit gedacht om een eigen persoonlijke bal te 
hebben? Vandaag is er de mogelijkheid om je eigen bal te 
maken. Dit kan een voetbal, basketbal, golf balletje zijn. 
Dit doen we van papier-maché !! Dus trek niet je schoonste 
kleren aan want we gaan lekker kledderen !!!! 
 

Donderdag 3 augustus:  
Cruyff court Maassluis wie kent het niet. Dit is de bekende 
voetbalkooi van Maassluis. Hier mag je voetballen en 
basketballen. Voor de gene die dit niet leuk vinden is er een 
speeltuintje. En dit alles zit bij elkaar, dus je kan ook 
afwisselen. Hier gaan we met z’n alle picknicken en na het 
picknicken gaan we spelletjes spelen zoals, midden bal, STOP, 
en bal ticketje.  
 
Vrijdag 4 augustus: 
 
Voetballen kennen we allemaal. Maar vandaag gaan we wat anders doen dan 
de ‘’normale voetbal’’ BLAAS VOETBAL… Hoe we dit gaan doen blijft nog een 
verassing. Hoe creatief ben jij ? In de middag gaan we cup cakes versieren die 
lijken op een bal.  
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Week 5: Wielersport  
 
Maandag 7 augustus: 
We hebben een aantal vermoeiende dagen achter de rug. Voordat we de week 
druk beginnen gaan we vandaag lekker ontspannen. We krijgen vandaag een 
les Yoga. Dus trek niet je strakste kleding aan en ontspannen maar…. 
 
Dinsdag 8 augustus: UITSTAPJE 
We gaan met zijn allen naar de Recreatieoord de 
Binnenmaas, hier kun je skelteren, met politiemotoren 
rijden en de oudste kinderen kunnen zwemmen in het 
zwembad. Natuurlijk willen we dat ieder kind zijn 
zwemspullen en een handdoek mee neemt.  
Wilt u als u uw kind komt brengen aangeven of 
uw kind minimaal twee zwemdiploma’s heeft.  
 
 
 
Woensdag 9 augustus: 

 
Bij wielersport hoor natuurlijk een fiets bij. Je mag 
vandaag kiezen of je een fietsje van ijzerdraad gaat 
maken of een fietsje gaat verven op canvas..  
 
 

Donderdag 10 augustus:  
Autowielen wie kent het niet… ze zijn er om mee te rijden. Maar wij gaan er 
heel wat anders mee doen !!!! We gaan buiten een hut van autowielen maken. 
En een wedstrijdje auto wielen rollen houden.. 
 
Vrijdag 11 augustus:  
Vandaag gaan we voor de kinderen van 4-6 jaar een parcours afzetten met 
verschillende materialen. Je mag lopen, steppen, fietsen..  
De 7+ kinderen gaan een route fietsen. Dus vergeet niet je fiets mee te 
nemen… Waar gaan we heen ? dit blijft nog even een verassing. 
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Week 6: Olympische spelen  

 
 
Maandag 14 augustus 
Vandaag is het even rust voor onze spieren, we gaan heerlijk knutselen 
vandaag! 
Het is natuurlijk wel handig als je bij kan houden hoe goed je bent, we 
knutselen daarom ons eigen scorebord in elkaar. Met al die 
verschillende sporten van de afgelopen weken kan het natuurlijk niet 
ontbreken aan een mooie prijs. We maken onze eigen mooie medaille, 
je kunt hem zelf zo mooi maken als jij hem wil hebben!  
 
Dinsdag 15 augustus 
Wie is er het snelst? Vandaag kan je dat laten zien! Wie durft het om zo hard 
mogelijk te rennen op de atletiekbaan?  
 
 
Woensdag 16 augustus: UITSTAPJE 
Ja, ja het Zomerfeest van UN1EK (zie de site) is vandaag weer in het Hof 
park in Vlaardingen, natuurlijk gaan wij er met de BSO ook naar toe. Er zijn 
genoeg activiteiten om hier volop te genieten!  
 
Donderdag 17 augustus: 
Vandaag gaan we onze handarbeid technieken laten zien, want we gaan onze 
eigen sport T-shirt maken die geluk geeft. Hoe leuk is het als je de 
zomervakantie kan afsluiten met een eigen gemaakte sport T-shirt die geluk 
geeft? 
 
Vrijdag 18 augustus:  
En hoe leuk is het als je je eigen gemaakt Sport T-shirt echt 
kan laten zien tijdens een marathon? Vandaag gaan we 
rennen door wijk! We houden een marathon, wie kan dit 
goed volhouden? Om de vakantie feestelijk af te sluiten en 
alle kilo’s die we kwijt zijn geraakt in deze sportieve 
vakantie, vullen we deze kilo’s weer aan met patatjes! 
 

 


