
 

  

 
 

Groep: Vliegenvangers 6-8 jaar 

 
Week 1   22 juli t/m 26 juli 
 
Maandag 22 juli 
Trek je sportkleding maar aan. Op maandag gaan 
wij naar de sport BSO. Wat wij hier gaan doen is 
nog een verassing.  
Meenemen: sportkleding, sportschoenen + flesje water 
 

 
 
Dinsdag 23 juli  
Neem je kookschort maar mee! Wij gaan een zomerse 
high tea maken. Nadat wij onze buik vol hebben gegeten 
gaan wij naar speeleiland. 
Meenemen: kookschort, flesje water, handdoek + reserve 
kleding 

 
Woensdag 24 juli 
Stap je ook in de busjes van UN1EK? Wij gaan elke week een speeltuin af om te 
onderzoeken welke wij de beste vinden! Deze keer gaan wij naar speeltuin de 
Zalmplaat. VOL = VOL! 
Meenemen: reserve kleding + flesje water 
 
Donderdag 25 juli 
Stappen jullie ook mee in de busjes? Op 
ontdekkingstocht naar de Heemtuin. Hier gaan wij van 
alles leren over de natuur. VOL = VOL! 
Meenemen: flesje water 
 
Vrijdag 26 juli 
Wist je dat je met schuursponsjes niet alleen kan schoonmaken? Je kan er ook iets 
creatiefs mee doen, als je wilt weten wat dat is kom dan naar de BSO. Als je nog puf 
hebt kan je je creativiteit nog verder uitbreiden door wat lekkers te maken voor onze 
picknick.  
Meenemen: kookschort + flesje water 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

  

 

Week 2  29 juli t/m 2 augustus 

 
Maandag 29 juli  
Trek je zwemkleding maar aan! Het is 
namelijk tijd om af te koelen met water. Neem 
een duik in het zwembad, doe mee met een 
waterballonengevecht of met de 
waterspelletjes. Op de BSO is ook een leuke 
verassing aanwezig! 
Meenemen: handdoek + zwemkleding  
 
 
Dinsdag 30 juli 
Stappen jullie ook mee in de bus? Wij gaan namelijk met het openbaar vervoer naar 
de waterspeeltuin in Hoek van Holland! VOL = VOL! 
Meenemen: reserve kleding, handdoek + flesje water 
 

 
Woensdag 31 juli 
Hebben jullie ook zin in iets lekkers en verkoelend? We maken in de 
ochtend onze eigen ijsjes. Dat wordt in de middag smullen! Is je ijsje 
op? Knutsel dan gezellig met ons mee! 
 
 
 

 
Donderdag 1 augustus  
We gaan iets leuks doen vandaag! Wat we gaan is 
nog even een grote verrassing! 
Hint: Neem je goede bril mee en zorg dat je 

wakker blijft! 😉  

 
 

 
Vrijdag 2 augustus  
Zet vandaag je speurneus maar op en ga met ons mee 
op vossenjacht!  
 
 
 

 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100  



 

  

Week 3   5 augustus t/m 9 augustus 

 
 

 
Maandag 5 augustus   
Wij gaan op stap met het openbaar vervoer. Op stap naar 
het scheepvaart- en havenmuseum museum in Rotterdam. 
VOL = VOL! 
Meenemen: flesje water  
 
 
Dinsdag 6 augustus  

In de ochtend gaan wij lopend naar het 
Zonnehuis. Hier gaan wij met de ouderen iets 
creatiefs maken. In de middag springen jullie 
er op los!   
 
 
 
Woensdag 7 augustus  
Stap je ook in de busjes van UN1EK? Wij gaan elke week een speeltuin af om te 
onderzoeken welke wij de beste vinden! Deze keer gaan wij naar speeltuin het 
Floddertje. VOL = VOL! 
Meenemen: reserve kleding + flesje water 
 

 
 
Donderdag 8 augustus  
In de ochtend gaan wij allemaal lekkere hapjes 
maken. Om vervolgens met al deze hapjes naar ’t Hof 
te gaan. Als dat geen smullen wordt! 
Meenemen: kookschort + flesje water 
 
 

 
Vrijdag 9 augustus 
We gaan er op uit naar de waterspeeltuin in Delfshout. Wisten jullie dat we daar de 
dieren van de kinderboerderij een bezoekje gaan brengen? Daarna zoeken wij 
verkoeling door met onze voetjes in het water te gaan spelen. VOL = VOL! 
Meenemen: reserve kleding + flesje water 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

  

Week 4  12 augustus t/m 16 augustus 
 
 

Maandag 12 augustus   
Wij gaan struinen in de duinen van Hoek van Holland. Op 
zoek naar schelpjes. Terug op de BSO kan je er een 
mooi kunstwerk van maken. VOL = VOL! 
Meenemen: handdoek, reserve kleding + flesje water  
 
 
 

 
Dinsdag 13 augustus  
Het is weer tijd voor een kookactiviteit. De kinderen gaan 
hapjes maken voor een picknick. Met al dat lekkers fietsen wij 
naar het Beatrixpark in Schiedam.  
Meenemen: fiets, kookschort + flesje water 
 
 
 
Woensdag 14 augustus 
Kan jij goed bellen blazen? Vast wel! We gaan proberen om super grote bellen te 
maken.  

 
 

 
Donderdag 15 augustus  
Ga je gezellig mee in de ochtend naar de speeltuin? 
Welke speeltuin dat is houden wij nog even geheim! 
Wat je wel mag weten is dat wij in de middag 
waterspelletjes gaan spelen op de BSO.  
Meenemen: zwemkleding + handdoek  
 
 

 
 
Vrijdag 16 augustus   
Ben jij klaar voor deze spannende dag? Heb jij weleens een vogelspin van dichtbij 
bekeken? Of andere bijzondere exotische dieren? Wat was je favoriete reptiel 
vandaag? Probeer deze is na te maken met klei.  
 

 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

  

 

Week 5  19 augustus t/m 23 augustus 

 
 
Maandag 19 augustus   
In de ochtend gaan wij de Turkse keuken ontdekken. 
Na al dat koken is het tijd voor wat sportiefs. Het is 
namelijk de hoogste tijd voor de Ambacht spelen op ‘t 
Groen!  
Meenemen: kookschort 
 

 
Dinsdag 20 augustus  
Vind jij de drie torens van het Marconiplein, de Van 
Brienenoordbrug en de Erasmusbrug? Of het 
vliegveld Zestienhoven met twee vliegtuigen en een 
speelhelikopter? We gaan ze allemaal zoeken in de 
speeltuin Levenslust. VOL = VOL! 
Meenemen: flesje water  
 

 
Woensdag 21 augustus  
Hoi Bob de bouwers en Wendy’s, gaan jullie mee naar de bouwspeelplaats? Hier 
gaan wij aan de slag met hamers en spijkers om de mooiste hutten, forten en 
kastelen te bouwen.  
Meenemen: flesje water 
 
 
Donderdag 22 augustus  
Speuren jullie mee? Tijd voor een fotospeurtocht. 
Maar waar brengt de speurtocht ons naartoe? Dat 
vertellen wij lekker niet!  
Meenemen: flesje water  
 
 
Vrijdag 23 augustus   
Deze dag staat in het teken van dino’s. Uiteraard mag jezelf verkleed komen als 
dino. Wij gaan van alles ontdekken. Misschien dat je aan het einde van de dag zelfs 
veranderd in een dino! 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
 



 

  

Week 6  26 augustus t/m 30 augustus 
 

 
Maandag 26 augustus   
Wij gaan naar de bouwspeelplaats. 
Waar jullie met hamers, spijkers en 
houten pallets een hut, fort of een 
kasteel kunnen bouwen.  
Meenemen: flesje water 
 
 

 
Dinsdag 27 augustus  
Voor de allerlaatste keer is waterdag. Neem een duik in het zwembad, doe mee met 
een waterballonengevecht of met waterspelletjes.  
Meenemen: handdoek, zwemkleding   
 
 
Woensdag 28 augustus  
Hebben jullie zin in een feestje? Dat komt goed uit want vandaag is het eindfeest bij 
UN1EK op het zomerterras!  
Meenemen: flesje water 
 

Donderdag 29augustus  
Trek jullie wandelschoenen maar vast aan! 
Wij gaan lopend naar het Klauterwoud. Hier 
gaan wij lekker spelen. Van al dat spelen 
krijgen jullie vast honger. Vandaar dat wij ook 
gaan picknicken op de picknickweide.  
Meenemen: flesje water  
 
 

 
 
Vrijdag 30 augustus   
Het is tijd, de hoogste tijd. Jullie worden weer bedankt voor een zomer vol 
gezelligheid. Dit willen wij uitgebreid vieren met een eindfeest. De officiële 
uitnodiging volgt nog! 
 
 
 
LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 
 


