
 

 

Beste ouders, 
 
 
Voor u ligt het programma voor de zomervakantie. Om de dagen 
waarop een uitstapje gepland staat zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, vragen wij u uw kind vóór 09:30 uur te brengen! 
 
Aanmelden en/ of afmelden kan alleen via KindPlanner. 
 
Vergeet niet elke dag een tas met extra kleding aan uw kind mee 
te geven. Als het heel mooi/warm weer is, komt een 
bikini/badpak/zwembroek ook nog wel eens van pas. Ook is het 
handig om per dag te bekijken wat u uw kind aan doet. 
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook?! 
 
Groetjes, 
Marije, Mizgin, Annemarie, Kim en Mireille. 
 
Adres: Zwaluwstraat 15 
Tel.:     0652360545 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zomervakantie 2019; 22 – 07 tot 30 – 08 
 
Maandag 22 juli 
Deze week beginnen we rustig op de BSO. Het thema van deze week is 
‘spelen, leren en ontdekken op de boerderij’.  
Vandaag doen wij verschillende boerderij spelen en kunnen er knutselwerkjes 
gemaakt worden.  
 
Dinsdag 23 juli 
Vandaag gaan we met het busje naar 
Camping Bouwlust. Hier gaan we ons 
verdiepen in de ontwikkeling van popcorn. 
Dit doen we door de uitgang te vinden in 
het maïsdoolhof! Wie vindt als eerste de 
uitgang en heeft de speurtocht goed 
afgelegd?!  
 
Woensdag 24 juli 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 25 juli 
Om nog even in het ‘maïs – thema’ te blijven gaan we kijken hoeveel een 
zakje popcorn waard is! De kinderen worden opgesplitst in 2 groepen. Met het 
zakje popcorn in de hand begint het grote ruilspel! 
Wie komt met het grootste/duurste/mooiste 
voorwerp terug op de BSO?!  
 
Vrijdag 26 juli 
Vandaag gaan wij op bezoek bij kinderboerderij 
Het Sparretje. Als het weer mee zit en het zonnetje 
ons gegund is houden wij onderweg nog een lekkere picknick.  
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Maandag 29 juli 
Het thema van deze week is ‘spelen, leren en ontdekken in de natuur’. 
Vandaag gaan wij naar natuurspeeltuin Avonturis. 
Spelen in de speeltuin, spelen met water en gezellig 
samen lunchen.  
Vergeet uw kind geen schone kleren mee te geven!  
 
Dinsdag 30 juli 
Vandaag gaan wij knutselen met zelf gevonden 
voorwerpen uit de natuur. De kinderen mogen zelf op 
zoek gaan naar voorwerpen die zij kunnen gebruiken 
voor hun natuur schilderij.  
 
Woensdag 31 juli 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 1 augustus 
We gaan door middel van een speurtocht de natuur in Maassluis ontdekken. 
Hoe ziet de natuur er uit in Maassluis? Wie heeft de meeste vragen goed 
beantwoord en is uiteindelijk de winnaar? Laat de hersenen kraken 
beantwoord alle vragen! 
 
Vrijdag 2 augustus 
Vandaag beginnen we met het bouwen 
van onze eigen Regenboog Camping. 
Op de camping hoort natuurlijk een 
tent. Deze gaan wij met z’n allen 
bouwen. Als je zelf een tentje hebt, 
mag je deze natuurlijk ook meenemen 
en neerzetten op de camping. Hoe is 
het leven op de camping en in de 
natuur?  
Wij wensen jullie nu alvast een fijne 
dag op de gezellige Regenboog 
Camping!  
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Maandag 5 augustus 
Het thema van deze week is ‘spelen, leren en ontdekken in het water’.  
Om de week rustig te beginnen openen we Zwembad de Regenboog. Vergeet 
je zwemkleding en handdoek niet mee te nemen voor een plons in de badjes! 
Als de zon schijnt kunnen wij heerlijk afkoelen.  
 
Dinsdag 6 augustus 
Vandaag gaan wij verschillende waterspelletjes 
doen. Elk spel staat in het teken van water dus 
vergeet je zwemkleding niet. De spelletjes zullen 
gezamenlijk gespeeld worden dus dat wordt een 
gezellige, natte en buikpijn-van-het-lachen dag!  
 
Woensdag 7 augustus 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 8 augustus  
In de ochtend gaan wij onze eigen bootjes maken. Dit gaan we doen met 
verschillende spullen. In de middag maken wij een wandeling naar de Zeven 
Meren en gaan wij kijken of onze bootjes écht blijven drijven! 
 
Vrijdag 9 augustus 
Waar denken jullie aan als je aan water denkt? Aan de zee, het zwembad of 
misschien wel aan de regen? Wij denken vooral aan iets lekkers.. namelijk; 
een ijsje!! Vandaag gaan wij gezellig een ijsje halen en misschien kunnen wij 
deze wel zelf ‘maken’!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un1ek.nl/


 

 

 
Maandag 12 augustus 
Het thema van deze week is ‘spelen, leren en ontdekken met groente en fruit’. 
Omdat het thema van deze week te maken heeft met groente en fruit gaan wij 
onze eigen ‘High Tea’ maken. Dit keer doen we dat niet met zoete hapjes 
maar met gezonde groentes en verschillende soorten fruit.  
 
Dinsdag 13 augustus 
Vandaag gaan we een bezoek 
brengen aan de groente en fruit 
kraam op de markt. Kennen jullie 
alle soorten groente en fruit die te 
koop is? Dit gaan we natuurlijk even 
testen! Hoe we dit gaan testen willen 
we eigenlijk niet verklappen, maar je 
ogen kan/mag je helaas niet 
gebruiken..  
 
Woensdag 14 augustus 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 15 augustus 
Hoe gaat het eigenlijk op de groente en fruit afdeling van een supermarkt? Dit 
gaan we onderzoeken tijdens een rondleiding.  
 
Vrijdag 16 augustus 
Vandaag hebben wij een uitstapje gepland naar de Westlandse Druif.  
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Maandag 19 augustus 
Het thema van deze week is ‘spelen, leren en ontdekken over dieren’. 
Vandaag gaan wij naar Hoek van 
Holland. Hier gaan wij op bezoek 
bij de kinderboerderij en spelen in 
de speeltuin! 
 
 
Dinsdag 20 augustus 
We gaan met z’n allen een lekkere picknick maken; sandwiches, wraps, 
gezonde snacks, noem maar op! Deze gaan we onder het genot van (hopelijk) 
de zon opeten in het parkje.  
 
Woensdag 21 augustus 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 22 augustus 
Maak je klaar voor een reptielen feestje op de BSO!!  

Er komen 4 gasten langs op het feest; Key, Yoghurt, 

Sparrow en Balletje. Wie/wat deze namen precies zijn, 

houden wij nog even geheim! 
 
Vrijdag 23 augustus 
Slangen, spinnen, hagedissen en nog veel meer. Durf jij 
deze dieren misschien vast te houden? Dat kunnen we 
proberen. Vandaag gaan wij op bezoek bij Blue Lagoon.  
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Maandag 26 augustus 
Het thema van deze week is ‘spelen, leren en ontdekken met sport’. 
Om de sportieve week rustig te beginnen blijven wij vandaag op de BSO. Om 
toch nog sportief te zijn gaan we verschillende sportieve activiteiten op het 
plein doen.  
 
Dinsdag 27 augustus 
Waar kan je al je energie er uit 
gooien? Juist! In de speeltuin!! Doe 
vandaag je speel - en zwemkleren 
aan en leef je uit!  
 
 
 
Woensdag 28 augustus 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl  
 
Donderdag 29 augustus 
Om het nieuwe schooljaar sportief te beginnen doen we vandaag mee met een 
bootcamp! Neem je sportoutfit en frisse energie mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 30 augustus 
Alweer de laatste dag van deze vakantie… Na al het sporten houden wij 
vandaag een lekkere, rustige, chill dag! Op deze manier kunnen we onszelf 
opladen voor het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.un1ek.nl/

