
 

 
       Vakantieopvang Het Balkon en de Kindertuin 

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 prachtige vakantie landen. 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! 
I.v.m. het Corona virus hebben wij een aangepast programma!  

 
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 7421220 
 
Aanmelden/afmelden is alleen mogelijk via Kindplanner! 
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https://ikcdekindertuin.nl/


 

 
 
Week 1 
 
Maandag 20 juli 
Vandaag maken wij vlaggen van verschillende landen en hangen deze 
op in de BSO ruimte. 
’s Middags eten we pannenkoeken met elkaar. 
Als het lekker weer is kunnen we gezellig op pad.  
 
Dinsdag 21 Juli 
Vandaag doen wij een vakantie speurtocht. Er worden buiten foto’s opgehangen in de 
buurt van de BSO! De kinderen gaan proberen alle foto’s te vinden die buiten zijn 
opgehangen.  
De foto’s passen bij het thema. In de middag eten we patatjes !! 
 
 
Woensdag 22 juli 
Vandaag zetten wij een tent op in de BSO met allemaal spullen die je 
nodig hebt om te slapen in een tent. Denk aan een slaapzak, luchtbed, 
en een knuffel. Heb jij al eens gekampeerd? 
 
 

Donderdag 23 juli 
Bij een vakantie horen natuurlijk ook lekkere drankjes. Vandaag 
maken wij alcoholvrije Mojito’s om heerlijk mee af te koelen. En gaan 
we ijsjes knutselen.  

 
 
Vrijdag 24 juli  
Klimmen en lekker vies worden !! Vandaag gaan wij 
naar het Klauterwoud in Vlaardingen. Hier gaan we 
samen picknicken. TIP: Trek niet je mooiste schoenen 
aan !! 
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Week 2 
 
Maandag 27 juli 
Uitstapje naar de speeltuin in Rozenburg. 
Trek je wandelschoenen aan want vandaag maken we een flinke wandeling. 
Tussendoor rusten we uit op de veerboot, waar we een stukje mee naar Rozenburg 
varen. In de speeltuin kunnen we heerlijk spelen en tussendoor genieten we van een 
lekkere picknick. 
Ook terug maken we gebruik van de veerboot en lopen we terug naar de BSO waar er 
een lekker ijsje op ons ligt te wachten. 
 
Dinsdag 28 juli 
Zandtekening en zandgraven  
Wat kun je allemaal doen met zand van het strand of uit de 
zandbak?? Wij kunnen er vandaag een mooie zandtekening mee 
maken, met zand en lijm. In de middag kijken we hoe diep we 
kunnen graven en of we een hele hoge berg kunnen maken. 

 
Woensdag 29 juli  
Proeven 
Hou je van zoet of juist van hartig?? Vandaag gaan wij verschillende 
smaken proeven…. Weet jij wat je eet? ‘s Middags met fruit eten 
gaan we ook soorten proeven die we niet dagelijks op de BSO voorbij 
zien komen. Lekker hoor we zijn benieuwd.  
 

 
Donderdag 30 juli 
Fotolijstje maken 
Iedereen heeft thuis vast wel een fotolijstje staan. Vandaag gaan we 
ons eigen fotolijstje maken. Kan je thuis je mooiste, leukste of gekste 
vakantiefoto er in doen. 
 
 

Vrijdag 31 juli 
Hollandse spelletjes 
Trek vandaag je sportieve kleren aan en je sportschoenen, 
want…. we gaan vandaag Hollandse spelletjes spelen. 
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Week 3 
 

 
Maandag 3 augustus 
Vandaag gaan wij een heel interessante film kijken. Hoe 
maak je nou eigenlijk zand ? Na de film gaan wij dit 
proberen. Ik ben benieuwd jullie ook ? 
 
 

 
Dinsdag 4 augustus 
Uitstapje! 
Trek vandaag niet je mooiste kleren aan want wij gaan naar een mega speeltuin Fort 
Drakensteijn. Wij gaan hier lekker picknicken en spelen.  
 
Woensdag 5 augustus 
Neem vandaag je zwemkleding en handdoek mee want als het 
mooi weer is gaan wij lekker genieten van het weer. De 
zwembaden en de parasols zetten we buiten. De waterpistolen 
hebben we ook verzameld, dus laat het feestje maar beginnen. 
 
 
Donderdag 6 augustus 
Jullie kennen vast het spel memory. Wij doen het dit keer anders. We gaan het 
spelletje zomermemory in het groot spelen. Wie is de Winnaar ??? 
 
 

 
Vrijdag 7 augustus 
WATERGEVECHT!!! 
Wat heb je hiervoor eigenlijk nodig ? Je mag elkaar nat 
maken met waterballonnen, waterpistolen en emmers 
water.  In de middag gaan we lekker genieten van onze 
cocktail. Hmmm… 
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Week 4 

 
Maandag 10 augustus 
Word jij een draak, prinses of iets anders ? Vandaag gaan we 
schminken. Vandaag mag jij verzinnen hoe jij je eigen tent 
bouwt. Wij hebben genoeg doeken van de markt gekocht 
voor jullie dus ga maar lekker los. Hierna mag je in je tent 
‘’chillen’. 
 

 
Dinsdag 11 augustus 
Vandaag wordt het een spannende dag want we gaan het spelletje 
ESCAPE ROOM spelen. De uitleg van dit spelletje krijg je op deze dag..  
 
 
Woensdag 12 augustus 
Je mag je eigen geverfde bloempot maken. Wij zorgen voor de 
zaadjes en jij zorgt ervoor dat deze thuis groeit.. In de middag 
gaan we langs de kinderboerderij bij de regenboog. 
 

 
 
Donderdag 13 augustus 
Kan jij koken ? ik hoop het wel! Vandaag gaan wij croissantjes, mini 
pizza’s en pasta maken en natuurlijk gaan we ervan SMULLEN! 
 
 
 

Vrijdag 14 augustus 
Bleh Slijm!  
Je mag vandaag je eigen slijm maken. Stiekem weten jullie al hoe 
het moet maar toch kijken we een filmpje om de slijm nog leuker 
te maken.  
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Week 5  
 
Maandag 17 augustus 
Vandaag gaan we naar natuurspeeltuin Avonturis. Wij gaan hier op onderzoek uit. We 
gaan zoeken naar schelpen en in de middag eten wij lekker knakworsten.  
  
 

Dinsdag 18 augustus 
Knutselen met pasta? Ja dat kan, je kunt er mooie vlinders mee 
knutselen of een zon.. Laat je creativiteit maar zien.  
 
 
 

 
Woensdag 19 augustus 
Vandaag staat de dag in het teken van FRUIT. Wij gaan 
verschillende soorten fruit proeven. In de middag maken wij ons 
zelfgemaakte ijsje. Hmmm…. 
 

 
Donderdag 20 augustus 
Vandaag mag je lekker losgaan in de indoor speeltuin. Wij 
eten hier ook lekker patatjes en genieten van onze dagje 
klimmen klauteren.. (dit doen we in tijdsblokken, zodat we 
niet met andere kinderen/volwassenen aanwezig zijn i.v.m. 
corona) 

 
Vrijdag 21 augustus 
Op vakantie stuur je wel eens een kaart. Voor wie ga jij een 
kaart maken en op de post doen? Neem vandaag het adres 
mee naar wie jij een kaart wilt sturen. Je kaart mag je 
helemaal zelf knutselen. Als we klaar zijn gaan we naar de 
brievenbus toe om deze op de post te doen. 
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Week 6  
 
Maandag 24 augustus 
Elk land heeft zijn eigen stijl van muziek en iedereen danst anders. 
Wij gaan van heel veel landen leren hoe je kan dansen op 
verschillend soort muziek. In de middag gaan we 
bezienswaardigheden van landen knutselen. Denk aan de Eiffel 
toren.  
 

Dinsdag 25 augustus 
Ben jij weleens op vakantie in Engeland geweest? Mensen uit 
Engeland houden van High Tea. Dit gaan wij ook doen. Lekker 
genieten van kopje thee en iets lekkers. In de middag gaan wij een 
flinke wandeling maken dus trek je wandelschoenen maar aan. 

 
 
Woensdag 26 augustus 
In de ochtend gaan we lekker klimmen, klauteren en 
picknicken in avonturis. In de middag maken wij onze eigen 
bruisballen voor in bad. 
 
Donderdag 27 augustus 

WATERPRET!!! 
Vandaag gaan wij de zwembadjes buiten spelen. Je mag je 
zwemkleren en waterpistolen meenemen. De waterballonnen 
hebben wij voor jullie. Lekker liggen onder de parasol en 
genieten van het weer. In de middag eten wij lekker frietjes !!  
 

 
Vrijdag 28 augustus 
De laatste dag van de Zomervakantie… 
Vandaag wordt een creatief middag want we gaan onze eigen 
sleutelhangers van touw maken. In de middag gaan we lekker 
uitwaaien langs de waterweg. 
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