
 

   

 

 
 

 
 
Groep: Pimpelmeesjes  4-6 jaar 

 
Week 1     22 juli t/m 26 juli 
 
 
Maandag 22 Juli  2019 
Ra ra, wat zullen je voeten voelen als je over ons voeten pad loopt? 
Als je het voetenpad over bent, dan loop je de spelletjesmiddag binnen. 
Wie werken er: Petra, Lucienne en Cheyenne 
 
Dinsdag 23 Juli  2019 
Weten jullie hoe een pizza gemaakt wordt? 
Daar gaan we vandaag achter zien te komen!  
Wie weet krijg je ook zo’n lekkere pizza punt. 
Wie werken er: Lucienne, Cheyenne en Lola 
 
Woensdag 24 Juli  2019 
Stap je ook in de busjes van UN1EK?  
We gaan elke week een speeltuin af om te onderzoeken,   
Welke speeltuin vinden jullie de beste? 
Vandaag bezoeken we speeltuin Zalmplaat. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren, een flesje water en vergeet 
natuurlijk niet je zwemkleding en handdoek. 
Wie werken er: Lucienne en Margarita 
 
Donderdag 25 Juli  2019  
Ben jij niet bang voor vieze handen? Dan moet je 
vandaag zeker naar de BSO komen! We gaan op 
ontdekkingstocht in de Heemtuin. 
Wie werken er: Lucienne, Shirley en Lola 
 
Vrijdag 26 Juli  2019 
Wist je dat je met schuursponsjes niet alleen kan 
schoonmaken? Je kunt er ook iets creatiefs mee maken, als je wilt weten 
wat… kom dan vandaag naar de BSO, je kan je creativiteit nog verder 
uitbreiden door wat lekkers te maken voor de picknick. 
Wie werken er: Petra en Margarita 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100
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Week 2     29 juli t/m 2 augustus  
 
 
Maandag 29 Juli 2019 
Spetter de spat wij worden vandaag nat, of weet jij jezelf droog te houden? 
Vandaag organiseren wij allerlei verschillende waterspelletjes. 
Meenemen: droog kledingsetje , zwemkleding, handdoek. 
Wie werken er: Petra en Lucienne  

 
Dinsdag  30 Juli 2019 
Vandaag is niks te gek! Welkom op 
onze gekker dan gek dag. 
Jullie mogen ook plaatsnemen in 
kapsalon Ambacht en jullie mogen voor 
één dag modeontwerpers zijn. Zullen 
papa en mama je nog herkennen? 
Meenemen: oud wit T-shirt  
Wie werken er: Margarita en Lucienne 
 

 
Woensdag 31 Augustus  2019 
Hebben jullie ook zin in iets lekkers en verkoelend? 
We maken in de ochtend onze eigen ijsjes! Mmm, dat wordt in de middag 
smullen. Is je ijsje op? Knutsel je gezellig met ons mee? 
Wie werken er: Lucienne en Lola 
 
Donderdag 1 Augustus  2019 
Stap je ook in de busjes van UN1EK?  
We gaan elke week een speeltuin af om te onderzoeken. Welke vinden jullie 
de beste? 
Vandaag bezoeken we speeltuin: de Torteltuin 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water 
Wie werken er: Lucienne, Lola en Shirley 
 
Vrijdag 2 Augustus  2019 
Zet vandaag je speurneus op en ga met ons mee op vossenjacht. 
Wie werken er: Petra & Margarita 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijkPGywZbjAhVJaVAKHaqEC6MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.upcoming.nl/bryan/6930/10-ouders-die-hun-kinderen-er-raar-bij-laten-lopen&psig=AOvVaw2t06wOOCg_VNKQ3c-kGTbV&ust=1562166349794317
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEjK6HwpbjAhUDaVAKHYDuB3IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cvdeuilen.nl/vossenjacht/&psig=AOvVaw1X50Yx8n-t3D8mgXNaKXS2&ust=1562166553780307


 

   

 

 
 
Week 3     5 augustus t/m 9 augustus 

 
Maandag 5 Augustus 2019 
Gaan jullie mee op drakenjacht bij Polderpoort? 
We gaan ze verslaan tijdens de judo les. 
Meenemen: rugzakje met een flesje water en 
sportkleding niet vergeten natuurlijk. 
Wie werken er: Petra, Shirley en Cheyenne 
 
Dinsdag 6 Augustus  2019 
Spetter de spat wij worden vandaag nat, of weet 
jij jezelf droog te houden? Vandaag organiseren 
wij allerlei verschillende waterspelletjes. Wil je 
droog blijven, dan hebben we vandaag de 
perfecte schuilplek. Ra ra ra wat zal het zijn? We 

geven jullie 1 hint: Jullie springen een gat in de lucht! 
Wie werken er: Margarita en Cheyenne 
 
Woensdag 7 Augustus  2019 
Stap je ook in de busjes van UN1EK? We gaan elke week een speeltuin af om 
te onderzoeken. Welke vinden jullie de beste? Vandaag bezoeken we 
speeltuin Floddertje.  
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water. 
Wie werken er: Lucienne 
 
Donderdag 8 Augustus  2019 
We gaan vandaag zelfgemaakte hapjes maken, wat voor hapjes is nog een 
verrassing en de hapjes gaan wij tijdens een gezellige picknick opeten! 
Wie werken er: Petra en Shirley 
 
Vrijdag 9 Augustus  2019 
We gaan er op uit vandaag naar waterspeeltuin Delftse Hout. 
Wisten jullie dat we daar ook de dieren van de kinderboerderij een bezoekje 
gaan brengen. Daarna zoeken we verkoeling door met onze voetjes in het 
water te gaan spelen. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren, een flesje water, zwemkleding en 
een handdoek. 
Wie werken er: Petra en Margarita 
 
 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
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Week 4    12 augustus t/m 16 augustus 
 
 
Maandag 12 Augustus  2019 
Dit keer gaat Berend Botje niet op de boot, maar wij als BSO zijn uitgenodigd. 
We krijgen een rondleiding bij de SS 
Rotterdam.  
Meenemen: Rugzakje en een flesje water. 
Wie werken er: Petra, Margarita en Shirley 
 
Dinsdag 13 Augustus  2019 
Welke diertjes ken jij die in ‘t Hof voorkomen? 
Zullen wij met elkaar op kriebelbeestjes 
zoektocht gaan? 
Meenemen: Rugzakje en een flesje water. 
Wie werken er: Cheyenne en Demelza 
 
Woensdag 14 Augustus  2019 
Kun jij ook zo goed bellen blazen? Vast wel! Op deze dag gaan we proberen 

de SUPER GROOTSTE bel te maken... wie weet gaat het jou wel lukken. 

Wie werken er: Lucienne 

 
Donderdag 15 Augustus  2019 
We gaan elke week een speeltuin af om te onderzoeken. Welke vinden jullie 
de beste? Vandaag bezoeken we speeltuin Het speeleiland. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water 
Wie werken er: Shirley en Demelza 
 
 
Vrijdag 16 Augustus  2019 
Ben jij klaar voor deze spannende dag? Heb 
jij weleens eens een vogelspin van dichtbij 
bekeken? Of andere bijzondere exotische 
dieren? Wat is jouw favoriete reptiel? Kun je 
proberen deze na te maken met klei, dan is 
die voor jou! 
Wie werken er: Petra en Margarita  
 
 
 
 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
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Week 5    19 augustus t/m 23 augustus 
 
 
Maandag 19 Augustus  2019 
Kom vandaag met een lege schoenendoos naar de BSO en laat je verrassen 
wat we ermee kunnen maken. S’middags staat er op het grote veld een 
verrassing voor jullie klaar! 
Meenemen: Schoenendozen  
Wie werken er: Petra en Demelza 
 
Dinsdag 20 Augustus  2019 
Spring je met ons mee in het busje richting indoorpretpark Maassluis? 
Je kunt er springen op de trampolines, bowlen, en nog veel meer leuke dingen 
maar die houden we nog geheim. 
Wie werken er: Margarita, Cheyenne en Demelza  
 
Woensdag 21 Augustus  2019 
Hoi, Bob de Bouwers en Wendy’s, hou vandaag je 
hamer en spijkers klaar, we vertrekken naar de 
bouwspeelplaats. 
Daar bouwen we een mooi kasteel of fort, ga je 
gezellig mee? 
Meenemen: rugzakje met een flesje water 
Wie werken er: Lucienne 
 
Donderdag 22 Augustus  2019 
We gaan elke week een speeltuin af om te 
onderzoeken. Welke vinden jullie de beste? 
Vandaag bezoeken we speeltuin: Goudhaantje 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water 
Wie werken er: Shirley en Cheyenne 
 
Vrijdag 23 augustus 2019 
Deze dag staat in het teken van Dino’s. Uiteraard mag je zelf als Dino 
verkleedt komen en gaan we van alles ontdekken wat hiermee te maken heeft. 
Ben je aan het eind van de dag veranderd in een Dino? 
Wie werken er: Margarita en Petra 
 
 
 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
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Week 6      26 augustus t/m 30 augustus                     
 
 
Maandag 26 Augustus  2019 
Rara, waar gaan we naar toe? Strike, Spare, 
gladde baan en speciale schoenen. Kom jij ook 
naar de BSO om dit te ontdekken? 
Wie werken er: Margarita, Demelza en Shirley 
 
Dinsdag 27 Augustus  2019 
Weten jullie misschien hoe popcorn wordt 
gemaakt? We gaan allerlei soorten proefjes doen. 
We toveren jullie om in professors. 
Wie werken er: Cheyenne en Demelza 
 
Woensdag 28 Augustus  2019 
Hebben jullie zin in een feestje? Dat komt 
heel goed uit, want vandaag is het 
eindfeest van UN1EK op het Zomerterras. 
Wie werken er: Lucienne  
 
 
 
Donderdag 29 Augustus  2019 
Stap je ook in de busjes van UN1EK?  
We gaan elke week een speeltuin af om te onderzoeken. Welke vinden jullie 
de beste? Vandaag bezoeken we speeltuin: Fort Drakestein. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water. 
Wie werken er: Cheyenne, Shirley en Lucienne  
 
Vrijdag 30 Augustus  2019 
Het is tijd de hoogste tijd bedankt voor weer een fijne vakantie vol gezelligheid. 
Bedankt  jongens, bedankt meisjes! 
 
Eindfeest van vakantieopvang! 
Jullie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. 
 
Wie werken er: Lucienne en Margarita 
 
 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
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