
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. WIST U DAT………………………… 

 

• De zomervakantie van maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 is. 

• Het thema van de vakantie BSO is: Olympische zomerspelen 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

• Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen 
weten of uw kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit kunt u zelf aangeven 

in het ouderportaal van Un1ek. 

• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind op tijd afmeldt in Kindplanner. 

• Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind 
aanwezig moet zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie. 

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet nemen. Ook 
als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Uw kind elke dag ingesmeerd moet zijn tegen de zon. 

• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 
bezit zijn van tenminste een A-diploma. 

• Uw kind elke dag een set droge kleding mee moet nemen. 

• Wij de kinderen niet in badkleding buiten laten spelen. 

• Uw ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kan dienen in 
het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een 

terugkoppeling of dit wel/niet akkoord is. 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen. 
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Vakantieopvang IKC De Bavinck    
Thema: Olympische zomerspelen In Griekenland  

Locatie: IKC De Bavinck 

Periode: 20 juli t/m 24 augustus  

Mobiel: 0611038340 

 

De allereerste olympische spelen vonden plaats in Griekenland in 1896. Wij gaan terug in de 

tijd en herbeleven de Griekse spelen! Doen jullie ook mee?  

 

Maandag 20 juli 

We trappen de zomervakantie af met een olympisch vijfkamp. Wie kan er het hardste 

rennen en het hoogst springen? Dit kan je allemaal laten zien bij de atletiekvereniging 

Fortuna. Wij zijn benieuwd!  Wij zullen vandaag rond 15:00 uur weer terug zijn op de BSO. 

 

Dinsdag 21 juli 

Wie gaat de uitdaging aan om verschillende hindernissen: Highland 

battle! ‘s Middags maken wij onze eigen Pita Gyros en gaan we deze 

uiteraard heerlijk opsmikkelen! 

 

Woensdag 22 juli 

Pffff.. wat is het warm! Vandaag spelen we de “Olympische waterspelen”.  

In de middag gaan we de vijf Olympische ringen knutselen, want die kunnen natuurlijk niet 

ontbreken!  

Neem vandaag een extra setje kleren mee! 

 

Donderdag 23 juli: 

Vandaag gaan wij op avontuur naar de broekpolder! Daar staat ons een bootcamp-survival 

tocht te wachten in een Grieks thema. Om daarna weer aan te sterken, maken we een 

echte Griekse salade met heerlijke Tzatziki.  

 

Vrijdag 24 juli 

Om Griekeland aan te moedigen, maken wij vandaag de Griekse vlag.  

Verder gaan we boogschieten, weet jij hoe dat gaat? De meester van 

Adventure Vlaardingen gaat ons dat uitleggen. 
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Een heerlijke high tea, hockey, cricket, tennis, dubbeldekkers  en de big bang.. Weten jullie 
welk land dit is….? 
Deze week zijn wij in Engeland! Wie weet hier veel vanaf?  
 
Maandag 27 juli 
WHO IS THE MOL? Wie is de boel aan het saboteren en doet zich 
anders voor dan dat hij of zij echt is? Vandaag spelen we het 
“wie is de mol spel”. Ook gaan we vandaag scones maken; dit 
zijn lekkere Engelse cakejes. 
 
Dinsdag 28 juli 
Vandaag gaan wij richting een echt hockeyveldje en krijgen wij een training! Wie lukt het 
om tijdens het partijtje de bal in het goal te slaan?   
Hmmmm… een Engelse high tea. Wie eet er ook gezellig mee?  
 
Woensdag 29 juli  
Kennen jullie Wolfie, Diamond of the Rocket? Dit zijn dartkampioenen van Engeland. 
Vandaag maken wij ons eigen dartbord en spelen we natuurlijk ook een potje! Kan jij hem 
in de roos gooien? 
 
Donderdag 30 juli 
Vandaag gaan we naar de broekpolder toe! Versla jij de Boer, vrouw of de 10?  
We gaan Levend Stratego spelen. Wij zullen rond 15:00 uur weer terug zijn op de BSO.  
Denk bij warm weer ook aan droge kleren, want we kunnen niet beloven dat je droog blijft! 
 
Vrijdag 31 juli 
In Engeland wordt er veel cricket gespeeld. Wij krijgen vandaag op 
de BSO een cricket workshop van een echte cricketspeler. 
Natuurlijk hoort bij Engeland ook Engelse drop. Dit gaan wij 
vandaag zelf maken met papier! 
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Volgend jaar zijn de Olympische spelen in Japan. Weet jij al wat ze daar eten en welke 
sporten uit dit land komen? Deze week reizen we door Japan en komen we allerlei leuke 
weetjes tegen over dit land. 

 
Maandag 3 augustus  
Ra, ra, ra het is wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin of zwart en het wereldrecord worpen 
is 65 in 1 minuut. Het is judo! Vandaag krijgen we judo les van een echte judo meester. In 
Japan vinden ze ook de Koinobori erg leuk. Deze gaan we vandaag ook zelf 
maken. 
 
Dinsdag 4 augustus  
Vandaag heb je nodig: een racket, een shuttle, een batje en een balletje. 
We houden vandaag een badminton en pingpong competitie. Hoe vaak kan 
jij de bal of de shuttle hoog houden? Bij Engeland hoort natuurlijk ook een 
vlag. Weet jij hoe je deze moet maken? 
 
Woensdag 5 augustus 
Vandaag toveren we onszelf om tot echte sumoworstelaars. Dit is in Japan 
een traditionele sport en wij spelen dit vandaag bij ons in de Gymzaal. Wie kan jij allemaal 
verslaan? In de middag kijken we een film en rusten we lekker uit met popcorn. 
 
Donderdag 6 augustus 
Vandaag gaan wij verschillende sprongen, technieken en rollen doen om de obstakels te 
overwinnen! Daag jezelf uit en doe mee met Freerunnen! Weet jij de coolste weg?  
 
Vrijdag 7 augustus  
Dat was een sportieve week! We kunnen wel wat rust gebruiken! Gaan jullie ook mee 
relaxen tijdens de yoga?  
Om dan toch in de Japanse stijl te blijven, eten we na de yoga rijst met stokjes!  
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We reizen verder naar Amerika. In Amerika hoort sport echt bij de Amerikaanse cultuur. De 

populairste sporten zijn: tennis, ijshockey, basketbal, honkbal en American football. Ook 

houden Amerikanen van lekker eten. Reis je met ons mee deze week? 

 
 
Maandag 10 augustus  
Welk team kan ontsnappen aan de ander en zich het beste 
verstoppen? Spanning en sensatie.. want vandaag spelen wij 
jachtseizoen!  
Als iedereen is gevonden, maken we Amerikaanse burgers. Sla, 
cheddar en bacon, wat lust jij er allemaal op?  
 
Dinsdag 11 augustus  
“Line-out!” We oefenen vandaag onze rugby-skills. Amerikaanse football/rugby  
Heb jij wel eens de vlag van America gezien? Vandaag gaan we deze zelf maken. 
 
Woensdag 12 augustus 
Welkom in het wilde Westen van Amerika. We toveren ons zelf om tot een indiaan of 
cowboy door een verkleedpartijtje te organiseren. Hierbij knutselen we onze eigen hoeden 
of een mooie verentooi. Daarna gaan we opzoek naar goud! 
 
 
Donderdag 13 augustus 
Honkbal? Softbal? Dat is toch het zelfde? Niet helemaal, dit gaan wij 
vandaag ontdekken. Weet jij na de workshop honkbal/softbal wat het 
verschil is?  
 
 
Vrijdag 14 augustus  
Ga opzoek naar alle Amerikaanse foto’s en verzamel zoveel mogelijk punten. Vandaag 
beleven wij de Amerikaanse fotospeurtocht.  
We sluiten de dag af met heerlijke gezonde milkshakes en Amerikaanse donuts.  
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“Salut!” Deze week leren wij van alles over Frankrijk. Dit land staat bekend om de Tour de 

France, croissantjes en de overheerlijke Franse kazen.    

 
Maandag 17 augustus 
Ra ra ra wat gaan wij doen? Je kan er verschillende spellen van spelen, zoals: Petanque, 
triplet, tete-a-tete. Met dit spel heb je een leger, mediator en een schieter. Wij zullen 
vandaag kennis gaan maken met dit spel en zullen rond 15:00 uur weer terug zijn op de 
BSO. 
 

Dinsdag 18 augustus 
In Frankrijk staat de Eifel toren, deze gaan we vandaag in het 
3D na maken. Kan die van jou blijven staan? 
Daarna gaan we een leuk spel spelen waarbij je moet 
proberen goed samen te werken, zet je beste beentje voor 
en moedig elkaar aan! Wij gaan de Franse estafette doen. 
Wie gaat er winnen?!  

 
Woensdag 19 augustus 
Fiets jij vandaag mee met de Tour de France? Als je een fiets hebt, neem hem dan vooral 
mee!  
Heb je geen fiets, geen zorgen, daar verzinnen we wel wat op! Na de 
fietstour genieten we van Franse belegde stokbroden.  
 
Donderdag 20 augustus 
In Frankrijk eten ze altijd heerlijke croissantjes, deze gaan wij 
vandaag zelf maken.  
Wie komt het snelste langs de Franse politie?! We spelen in de 
middag ook het smokkel-ren spel. 
 
Vrijdag 21 augustus 
Trek je wandelschoenen maar aan, want vandaag gaan we een Franse wandel tocht 
houden langs heel veel leuke speeltuinen. Wij zullen lekker gaan picknicken in t’ Hof en 
zullen rond 15:00 uur weer terug zijn bij de BSO.  
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We sluiten de vakantie af in Spaanse sferen. In het zonnetje genieten we van tapas, dansen 
we met z’n allen de flamenco en doen we mee aan een Spaans voetbaltoernooitje.    
 
Maandag 24 augustus 
FC Barcelona, Real Madrid en Sevilla FC, wie kan er nog meer 
Spaanse voetbalclubs opnoemen? Vandaag komt de keeper 
trainer van de jong-  Feyenoord naar onze BSO toe! Hij komt ons 
een voetbal clinic geven! 
 
Dinsdag 25 augustus 
Deze dans komt uit Spanje; vandaag leren wij de Flamenco dans van een echte dans 
juf! 
Verder maken wij vandaag ons eigen muziek instrument. Wat kies jij?  
Een gitaar, sambaballen of castagnetten? 
 
Woensdag 26 augustus 
Kom vandaag in je pyjama naar de BSO, want wij houden vandaag Siësta! 
We gaan lekker een film kijken en daarna kleden we ons om en gaan we 
allerlei waterspelletjes spelen. 
 
Donderdag 27 augustus 
Teamwork battle; de naam zegt het al. Werk goed samen met je team en 
dan komt alles goed! 
Na het harde werken gaan we lekkere Spaanse hapjes eten die we 
natuurlijk zelf gaan maken. 
 
Vrijdag 28 augustus 
Vandaag is alweer de laatste dag van de vakantie! Om dit feestelijk af te sluiten, doen we 
vandaag alles op muziek! Hoe snel ben jij met rennen, springen, lopen en kruipen? Ook 
maken we vandaag onze eigen fantasie vlag!  
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