
 

 

Thema  

‘De Zomer’ 
 

Hoera! Het is zomer! De zon schijnt lekker veel, je bent vrij van school, je kunt lekker 
uitslapen en misschien ga je wel op vakantie? Deze vakantie is bso Kethel ook weer 
open en wij hebben er heel veel zin in! Ons thema is dit keer ‘De zomer’. Ook deze 
zomer gaan we leuke uitstapjes met elkaar maken en veel dingen doen! Wij zijn 
natuurlijk in beweging! Zorg daarom dat je elke keer dat je naar de bso komt, een 
extra setje schone kleding bij je hebt. Zien we je in de zomervakantie? 
 
Wij zijn open op: maandag, dinsdag en donderdag 
Wij zijn te bereiken op: 0648506079 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

Week 1 
 

 
Maandag 22  juli: In de ochtend beginnen wij met een echte zomerse 
knutselactiviteit! We gaan zelf teenslippers knutselen. Want één van de dingen die je 
veel draagt in de vakantie zijn teenslippers. ’s Middags gaan wij lekker uitwaaien in 
het Beatrixpark.  
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Lisanne Seij en Remco Meulemans 
 
Dinsdag 23 juli: In de ochtend maken wij zelf ijsjes op de bso! Want met die hoge 
temperaturen is het lekker om een beetje verkoeling te zoeken. Natuurlijk is er ook 
tijd voor lekker buitenspelen of vrijspel. ’s Middags gaan wij op het schoolplein lekker 
aan de slag met water. Zorg dus voor zwemkleding of een extra setje schone kleding. 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Kim Baas, Lisanne Seij en Remco Meulemans 
 
Donderdag 25 juli: In de ochtend spelen we vrij op de bso en ’s middags  gaan we met 
z’n allen gezellig naar het Klauterwoud. Lekker spelen en klauteren in de grote 
speeltuin. De busjes komen ons dan ophalen bij de bso en ’s middags  komen zij ons 
weer halen bij het Klauterwoud. Wij zullen deze dag ongeveer 17:00 terug zijn bij de 
bso. 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Kim Baas, Lisanne Seij en Remco Meulemans 
 
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Week 2 
 

 
Maandag 29 juli: Vandaag gaan wij gezellig met elkaar op stap. We hopen op lekker 
weer want we gaan vandaag spelen bij ‘Levenslust’. Dit is een grote buitenspeeltuin. 
Zorg er dus voor dat je een extra setje schone kleren bij je hebt en zorg ervoor dat je 
voor 9:30 bij ons gebracht bent. Ook is het misschien een goed idee om zwemkleding 
en een handdoek mee te nemen. In deze speeltuin is het ook mogelijk om lekker met 
water te spelen. De busjes brengen ons deze dag en wij verwachten rond 16:30 weer 
terug te zijn bij de bso.  
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon Remco Meulemans 
 
Dinsdag 30 juli: Vandaag doen wij rustig aan en blijven we lekker op de bso. Je hoeft je 
niet te vervelen want we gaan vandaag lekker aan de slag met water en spelen we 
buiten. Misschien een leuk idee om de juf en meester te verslaan in een 
waterballonnengevecht?! 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon en Remco Meulemans 
 
Donderdag 1 augustus: In de ochtend doen we een knutselactiviteit met zand en lijm. 
Het eindresultaat is nog een verrassing… hierna smeren we onze boterhammen en 
lopen we met elkaar naar het Beatrixpark voor een picknick! Daarna is er nog genoeg 
tijd om daar ook lekker te spelen. 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon en Remco Meulemans 
 
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Week 3 
 
 

Maandag 5 augustus: Vandaag gaan we op bezoek bij een andere bso! We zijn 
uitgenodigd om bij bso Polderpoort te gaan spelen. Wij worden om 9:30 opgehaald 
door het busje. Zorg er dus voor dat je voor 9:00 bij ons binnen bent! Het busje 
brengt ons rond 16:00 weer terug naar de bso. 
Wie werkt er vandaag? Remco Meulemans 
 
Dinsdag 6 augustus: In de ochtend maken wij zelf ijsjes op de bso! Want met die hoge 
temperaturen is het lekker om een beetje verkoeling te zoeken. Natuurlijk is er ook 
tijd voor lekker buitenspelen of vrijspel. ’s Middags gaan wij op het schoolplein lekker 
aan de slag met water. Zorg dus voor zwemkleding of een extra setje schone kleding. 
Wie werkt er vandaag? Remco Meulemans 
 
Donderdag 8 augustus: ’s Ochtends gaan we bakken en maken we lekkere 
croissantjes voor tijdens de lunch. ’s Middags is er tijd voor stopdans, buitenspelen, 
film kijken, spelletjes doen en misschien nog een watergevecht? 
Wie werkt er vandaag? Remco Meulemans 
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten! 
 
 

 
 



 

 

Week 4 
 

 
Maandag 12 augustus: Wanneer je op vakantie gaat, slaap je misschien wel op een 
camping. Bij een camping horen natuurlijk tenten! Deze gaan wij in de ochtend met 
elkaar knutselen. Misschien kunnen we wel een heel grasveld vol met tenten maken? 
’s Middags maken wij een uitstapje naar het Beatrixpark! 
Wie werkt er vandaag? Lisanne Seij 
 
Dinsdag 13 augustus: Vandaag maken wij een uitstapje naar de waterspeeltuin in 
Hoek van Holland! Wij worden met de busjes gebracht en verwachten rond 17:00 
weer terug te zijn bij de bso. Graag ook je zwemkleding en handdoek meenemen! 
Denkt u er ook aan om uw kind voor 9:30 bij ons te brengen? 
Wie werkt er vandaag? Kim Baas en Lisanne Seij 
 
Donderdag 15 augustus: ’s Ochtends maken wij lekkere hapjes van bladerdeeg die we 
dan hierna lekker op kunnen eten. ’s Middags lopen wij met elkaar naar de 
natuurspeeltuin.  
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten! 
 
 

 

  



 

 

Week 5 
 
 
 
Maandag 19 augustus: Vandaag gaan wij gezellig met elkaar op stap. We hopen op 
lekker weer want we gaan vandaag spelen bij ‘Levenslust’. Dit is een grote 
buitenspeeltuin. Zorg er dus voor dat je een extra setje schone kleren bij je hebt en 
zorg ervoor dat je voor 9:30 bij ons gebracht bent. Ook is het misschien een goed idee 
om zwemkleding en een handdoek mee te nemen. In deze speeltuin is het ook mogelijk 
om lekker met water te spelen. De busjes brengen ons deze dag en wij verwachten 
rond 16:30 weer terug te zijn bij de bso.  
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij en Remco Meulemans 
 
Dinsdag 20 augustus: In de ochtend maken wij een lekkere fruitsalade met elkaar. Dit 
kunnen wij dan bij de lunch lekker opsmikkelen. ’s Middags lopen wij naar 
Vlaardingen om te spelen bij de bouwspeelplaats en een rondje te lopen op de 
kinderboerderij. Wij verwachten dan rond 17:00 weer terug te zijn bij de bso. 
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij, Kim Baas en Remco Meulemans 
 
Donderdag 22 augustus: In de ochtend doen we allerlei leuke spelletjes op de bso. ’s 
Middags gaan wij naar de bioscoop! Even lekker rustig aan doen met iets lekkers erbij. 
Welke film het wordt is nog een verrassing… Wij gaan met het openbaar vervoer naar 
de bioscoop toe. 
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij, Kim Baas en Remco Meulemans 
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten! 
 

 
  



 

 

Week 6 
 
 
Maandag 26 augustus: In de ochtend maken wij een uitstapje naar de Euroscoop 
voor een gezellig potje glowgolf! Voor de lunch halen we een lekker patatje en hierna 
gaan wij op de bso nog leuke spelletjes doen en een film kijken. 
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij en Kelly Verboon 
 
Dinsdag 27 augustus: ’s Ochtends gaan we bakken en maken we lekkere croissantjes 
voor tijdens de lunch. ’s Middags is er tijd voor stopdans, buitenspelen, film kijken, 
spelletjes doen en misschien nog een watergevecht? 
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij en Kelly Verboon 
 
Donderdag 29 augustus: Deze vakantie sluiten wij extra leuk af! Wij gaan gezellig een 
dagje naar Diergaarde Blijdorp! 
Wie werken er vandaag? Lisanne Seij en Kelly Verboon 
 
 
 
Belangrijk: Wilt u voor alle zekerheid een schoon setje kleding meegeven aan uw kind 
wanneer hij of zij naar de opvang komt? Dan kunnen we lekker vies worden bij de 
activiteiten! 
 
 

 
 


