
 

 

Vakantieopvang Het Balkon 
 

Yes, Het is weer zomervakantie. Na een jaar hard werken op school hebben jullie het 

verdiend om uit te rusten, om leuke activiteiten te doen en om lekkere dingen te  

eten en te drinken.  

Deze vakantie staat in teken van 6 prachtige vakantie landen. te weten: Nederland, 

Frankrijk, Turkije, Italië, Zuid-Afrika en China. We leren van ieder land weer nieuwe 

spelletjes, nieuwe woorden van een andere taal, nieuwe hapjes en nog veel meer. 

Dus heb je zin om te reizen op de BSO, schrijf je dan snel in voor de vakantie! 

We gaan er met z’n allen een droomvakantie van maken!  

 

Adres van ons vakantieparadijs: 

IKC Het Balkon 

Jacob van Heemskercklaan 68 

3144 DK Maassluis 

 

Contact: whatsApp’en is mogelijk 

Tel mobiel: 06-52360305 

Tel: 010 5931150  

 

Aanmelden/afmelden is alleen mogelijk via kindplanner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://un1ek.kindplanner.nl/#/login


 

 

Week 1: Op vakantie in Nederland 

 

 

 

Maandag 22 juli 

We beginnen de dag met het voorlezen van een disney boekje. In de middag gaan wij 

bingo spelen met prijsjes. Wie weet win jij.. Als lunch eten we zelfgemaakte tosti’s 

 

Dinsdag 23 juli 

Vandaag wordt een sportieve dag. Trek je losse kleren aan. We gaan 

vandaag estafette spelletjes spelen buiten. In de middag eten wij pannenkoeken en 

bij mooi weer gaan we naar avonturis 

 

Woensdag 24 juli 

Wij hebben voor jullie heel veel tik spelletjes voorbereid. Deze gaan we allemaal 

spelen. Wil jij de tikker zijn….? Als hapje tussendoor genieten we van overheerlijke 

blokjes kaas, komkommer en worst. 

 

Donderdag 25 juli 

In de ochtend gaan wij een speurtocht doen met vragen. Dat wordt 

spannend. ‘s middags spelen we Hollandse spelletjes zoals: water en vuur, slangenkuil 

en hoepeldans.  

 

Vrijdag 26 juli 

Iedereen is vast wel eens naar een boerderij geweest. Dit gaan wij vandaag met z’n 

allen doen. Trek niet je mooiste kleren aan of je nieuwe schoenen want straks trap je 

nog in een koeienvlaai… Nadat we terug zijn gaan we lekker chillen op de bank met 

heerlijke chips en een filmpje aan. 

 

Tot ziens! 



 

 

Week 2: Op vakantie naar Frankrijk 

 

 

Maandag 29 juli 

Wij beginnen de week met een leuk uitstapje naar Fort Drakesteijn. 

Hier kun je klimmen en klauteren. In de middag gaan we daar ook 

picknicken.  

 

Dinsdag 30 juli 

Wat waren nou de kleuren van Frankrijk weet jij het nog? Kan jij zelf je eigen Franse 

vlag maken. Hoe groot die wordt mag jij zelf bepalen. In de middag gaan we lekker 

met water spelen en picknicken op het schoolplein. 

 

Woensdag 31 juli 

Kan jij al een paar woordjes Frans? Ik niet!! Dat gaan we vandaag leren door memory 

te spelen. In de middag gaan we Franse frietjes eten en als toetje macarons.  

 

Donderdag 1 augustus 

Wij gaan een mooie Mickey Mouse diadeem maken en misschien komt 

Mickey zelf nog kijken of deze gelukt zijn. 

‘s Middags doen we Dance Dance Dance…. lekker dansen op disney muziek.  Als 

afsluiter van de dag mag je een eierkoek versieren en opeten.  

 

Vrijdag 2 augustus 

In Frankrijk zijn veel modeshows. Dit gaan wij vandaag ook doen. Je mag je vandaag 

verkleden en make up op doen op de BSO. In de middag gaan we een frans toetje 

eten dat heet Eclairs. 

 

Au Revoir!  

 

 



 

 

Week 3: Op vakantie naar Italië 

 

 

Maandag 5 augustus 

Knutselen met pasta? Ja dat kan, je kunt er mooie vlinders mee 

knutselen of een zon.. Laat je creativiteit maar zien. In de middag 

spelen wij het spelletje de Toren van Pisa. De winnaar krijgt een leuk 

prijsje. 

 

Dinsdag 6 augustus 

Vandaag staat er een open buffet klaar. Na het eten gaan wij naar de speeltuin in 

Hoek van Holland. Hier kun je met water en zand spelen. Je kunt er ook klimmen en 

klauteren.  

 

Woensdag 7 augustus  

Wij gaan vandaag weer op vakantie naar Avonturis. Hier kun je van alles doen. 

Zonnen, klimmen en klauteren. 

 

Donderdag 8 augustus 

Ben jij weleens in een Italiaans restaurant geweest? Vandaag gaan wij 

onze eigen restaurant op de gang maken. Je mag je eigen placemats en menukaart 

maken. In de middag gaan we in dit restaurant Italiaanse hapjes eten.  

 

Vrijdag 9 augustus 

Wat eten italianen eigenlijk als ontbijt? Wij gaan vandaag genieten van verse 

croissantjes, mozzarela, en olijven. Vanmiddag gaan wij onze eigen ijskar maken. Je 

mag dan zelf je eigen ijsje opscheppen. 

 

A Presto! 

 



 

 

Week 4: Op vakantie naar Turkije 

 

 

Maandag 12 augustus 

Weet jij hoe de vlag van Turkije eruit ziet? Je mag vandaag een Turkse vlag maken. In 

de middag eten wij Turks brood. En als afsluiter van de dag doen we een high tea met 

turkse hapjes.  

 

Dinsdag 13 augustus 

Turkse mensen drinken heel veel thee. Vandaag beginnen we de 

dag met thee en een turks koekje. Hierna gaan wij een 

kwartetspel spelen met weetjes over Turkije. Zo leer je heel veel 

steden van Turkije kennen. Aan het einde van de middag gaan we 

de Turkse moskee bezoeken. Hier komen veel Turkse mensen om te bidden en om te 

zitten met elkaar. 

 

Woensdag 14 augustus 

We hopen dat het mooi weer wordt vandaag want we gaan naar het strand in Hoek 

van Holland. Hier gaan we heerlijk picknicken en een ijsje eten. Als we terug zijn van 

het strand gaan we Turkse spelletjes spelen, die mensen heel vroeger in Turkije op 

school speelden. 

 

Donderdag 15 augustus 

We hopen dat het net als in turkije vandaag 30 graden wordt. Dan 

kunnen we de badjes buiten zetten en heerlijk zonnen. In de middag kijken we een 

filmpje over Turkije. 

 

Vrijdag 16 augustus 

We gaan vandaag op vakantie. Nee, niet naar Turkije maar naar Avonturis. In de 

middag eten we Turkse pizza’s en boterhammen. 

 

Görüşmek üzere 



 

 

Week 5:op vakantie naar Zuid Afrika 

 

 

Maandag 19 augustus 

De vlag van Afrika, hoe maak je die nou eigenlijk? Op de BSO mag jij de vlag maken. In 

de middag gaan wij onze eigen jungle hoek maken. We maken een huisje van karton 

waar jullie in mogen spelen.  

 

Dinsdag 20 augustus 

Vandaag wordt een creatieve dag. We gaan een safari werpspel en een papagaai 

maken. Deze vogels gaan we ophangen in onze jungle hoek. 

 

Woensdag 21 augustus 

Mensen in Zuid-Afrika hebben altijd wel iets om hun nek. Wij gaan vandaag ook onze 

eigen ketting maken van klei. Deze mag je uiteraard zo leuk mogelijk verven. In de 

middag gaan wij exotisch eten proeven. Denk aan cactusvijgen.. mmmm.. We sluiten 

de dag af met memory van wilde dieren.  

 

Donderdag 22 augustus 

In Zuid-Afrika zijn heel veel Apen. In de ochtend gaan wij een aap 

knutselen en ook ophangen in onze jungle hoek. In de middag gaan we 

glowgolfen. 

 

 

Vrijdag 23 augustus 

welk dier word jij ? Je mag vandaag je eigen dieren masker maken. 

In de middag mag jij je eigen fruit traktatie maken in de vorm van een dier. Denk aan 

een krokodil van een komkommer.  

 

Sien jou gou! 

 

 

 

 



 

 

Week 6: Op vakantie naar China 

 

 

Maandag 26 augustus 

Wij beginnen de ochtend met een uitleg over China. Schrijf 

op het bord waar jij aan denkt als je het land China hoort. Ik 

denk bijvoorbeeld aan loempia’s. Vanochtend gaan wij kip 

loempia’s maken en opeten. In de middag gaan we 

chinezen hoedjes maken. 

 

Dinsdag 27 augustus 

Chinezen cijfers en letters zien er heel moeilijk uit, maar wat betekenen ze nou 

eigenlijk. Dit ga je vandaag leren door middel van een chinezen cijferspel. In de 

middag eten we wok met stokjes.  

 

Woensdag 28 augustus 

Vandaag gaan we naar het UN1EK Zomerfeest. Hier kun je voetballen, dansen, 

opmaken, knutselen, sporten, dansen en nog veel meer. 

 

Donderdag 29 augustus 

Hoe dansen chinezen? Dit gaan we vandaag leren. In de middag gaan we weer op 

vakantie naar Avonturis. 

 

Vrijdag 30 augustus  

heb je weleens gehoord over de Chinese boot in Rotterdam. Dit 

is een boot waar ze allemaal Chinese producten verkopen. Hier 

gaan wij vandaag heen. Na het bezoek gaan we picknicken in 

het euromast park.  

 

 

Hen Kuai jian dao ni! 


