
 

 

          
‘Zomervakantie in Hollywood’  

UN1EK vakantieopvang IKC Kethel 2020 
 

Lieve kinderen, ouder(s)/verzorger(s), 
 

De zomervakantie staat alweer voor de deur en dat betekend, dat BSO Kethel 
vakantieopvang verzorgd! Iedereen is een ster in dit feestelijke thema! Waarin wij ons 
gaan onderdompelen in de wereld van ‘Hollywood’. Een rode loper, de ‘Wall of fame’ 

en een echte fotoshoot kunnen dan ook zeker niet ontbreken! Ook gaan wij lekker 
genieten van het ‘echte’ vakantiegevoel en is er genoeg ruimte voor spelen, 

ontdekken en creativiteit! 
 

Helaas hebben wij in Nederland nog steeds te maken met het coronavirus. Alle 
activiteit(en) buiten de deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming 

van enkele maatregelen. Dit doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus 
zijn dat sommige activiteiten aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van 

ons vraagt. Tijdens deze zomervakantie zullen wij geen uitstapjes maken met het 
busje. Wij blijven in de buurt van school, zodat wij snel weer op locatie kunnen zijn als 

het ‘te druk’ wordt. 
 

Kom jij ook? 
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang via het ouderportaal van 

Kindplanner. 
 

Team BSO Kethel  
Kelly, Lisanne, Saskia, Lisanne en Kim.  

 
Wij zijn open op: week 30,31,32,33,34 en 35. Data: 20 Juli t/m 27 Augustus.  
Van maandag t/m donderdag en op de vrijdag op IKC De Ark in Vlaardingen 

 
Voor vragen en/of andere bijzonderheden kunt u ons altijd bellen op het volgende 

telefoonnummer: 06-48506079 / mail: tsokethel@un1ek.nl 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                         
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKC Kethel BSO- Vakantieopvang  
Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam 

- Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang, via whatsapp en 
doorgeven aan de PM’er. 

- Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat alle 
activiteiten die gepland staan uitgevoerd kunnen worden, vragen wij uw 

kind(eren) uiterlijk om 9:30 uur te brengen.  
- Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes en de lunch 

verstrekt door de BSO, met uitzondering van kind(eren) met allergieën etc.  

- De activiteiten zijn onder voorbehoud van kindaantal, het weer en andere externe 
factoren. Het kan dus voorkomen dat activiteiten gewisseld worden van dag.  

 



 

 

 
Vakantie week 1 (week 30):  
 
Maandag 20 juli: 
Vandaag wordt het thema bij jullie geïntroduceerd. 
‘’Zomervakantie in Hollywood’’. We gaan het met elkaar hebben 
over Hollywood. Waar denken jullie aan? Aan wie denken jullie bij 
het horen van Hollywood? Wat is er allemaal te doen in 
Hollywood?  Met welke vragen komen jullie zelf? Hier kunnen we 
met elkaar een leuk woordweb van maken die wij dan kunnen 
toevoegen aan de themahoek! Omdat het de eerste vakantiedag is 
beginnen we daarom rustig. In de middag gaan we creatief aan de 
slag met elkaar en maken we de Walk of Fame na maken, alleen 
zijn jullie de bekende sterren!  
         
Let op: Denken jullie aan een extra setje kleding? Dit is zowel voor het mooie weer als 
voor het minder mooie weer.  
 
Wie werken er vandaag: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen, Lisanne Seij  
 
Dinsdag 21 juli: 
Vandaag gaan wij naar het Beatrixpark. Wij zullen daar met elkaar gaan picknicken en 
daarna kunnen de kinderen genieten in de speeltuin! Dit is geldt uiteraard bij droog 
weer. Wij verwachten vandaag rond 16:30 uur – 17:00 uur terug te zijn.  
Mocht het onverhoopt minder goed weer zijn, zullen wij die dag spelletjes gaan 
spelen in de gymzaal.  
 
Let op: Denkt u aan een extra setje kleding 
 
Wie werken er vandaag?  
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://thehealthymouse.com/finding-disney-hollywood-walk-of-fame/&psig=AOvVaw26_9A6VvtZhLVH1SOMi_kV&ust=1592165517213000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDb_O7M_-kCFQAAAAAdAAAAABBH


 

 

 
 

Woensdag 22 juli: 
Vandaag gaan wij met elkaar levend ‘Wie ben ik’ spelen. 
We gaan eerst met elkaar, na aanleiding van het eerder 
gemaakte woordweb, beroemdheden opzoeken op 
internet. Hun foto’s printen we uit en deze zetten wij op 
ons hoofd. Door middel van vragen te stellen aan elkaar 
proberen we er achter te komen wie we zijn. Verder is er 
nog tijd om gezellig andere (bord)spelletjes met elkaar te 
doen.  

                            
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij 
 
Donderdag 23 Juli: 
Sterren houden ervan om zichzelf op zijn tijd wel eens lekker te laten verwennen. 
Daarom gaan wij vandaag een ‘verwendag’ houden met elkaar. Zo beginnen we de 
dag met ochtendgymmastiek. Sterren moeten namelijk voldoende beweging krijgen 
om fit te blijven zodat ze optimaal kunnen presteren. Daarna kunnen we 
gezichtsmaskertjes op doen en kunnen de meiden hun nagelslakken. De jongens 
kunnen hun ontspanning vinden in het sporten. Bij een heerlijke ‘verwendag’ hoort 
ook een uitgebreide lunch met lekkere (kinder)drankjes!  
 
Let op: meenemen; badkleding, badjas en slippers voor het 
echte ontspanningsgevoel! 
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.veelplezier.nl/producten/ra-ra-wat-ben-ik.html&psig=AOvVaw25ToiC9pxahIOAdRAKfCJd&ust=1592166806467000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjmztTR_-kCFQAAAAAdAAAAABAc


 

 

 
 
Vakantie week 2 (week 31):  
 
Maandag 27 Juli: 
Als het vandaag zonnig en lekker warm is kunnen we vandaag met elkaar 
buiten (water)activiteiten doen. Zo kunnen we, net zoals vorige jaar, de 
‘unicorn’ weer aanzetten en het zwembadje opzetten, zo kunnen we lekker 
afkoelen.   
Bij slecht weer kunnen we ook naar de gymzaal gaan en hier lekker 
uitrazen met elkaar. Zo kunnen we balspelletjes, renspelletjes, tikspelletjes 
etc spelen.  
Let op: Bij warm en zonnig weer is zwemkleding meenemen toegestaan! 
Reserve kleding is altijd makkelijk.  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Saskia Chuttoo                       
 
Dinsdag 28 Juli: 
Vandaag gaan we een begin maken met ons eigen fotolijstje te ontwerpen. Het 
fotolijstje hebben we later in de vakantie nodig maar voor wat dat is blijft nog even 
een verrassing. Aan het eind van de middag kunnen we met elkaar nog ‘Just dance’ 
doen. Er is ook ruimte om met elkaar naar een speeltuin te gaan in de buurt. Wij zijn 
dan om 16.30 uur weer terug op locatie.  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Saskia Chuttoo    
 
 
Woensdag 29 juli: 
We starten de dag met het draaien aan het rad. Op het rad 
staan verschillende spelletjes die wij met elkaar kunnen spelen. 
Zoals blikgooien, water en vuur of snoep happen. Door een 
draai te geven aan het rad, wordt bepaald welk spelletje wij als 
eerst gaan spelen. Dit kan zowel binnen als buiten. Tussendoor maken wij met elkaar 
een heerlijk verfrissende fruitsalade. Wij sluiten de dag af met een zelfgemaakt bakje 
popcorn. 
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Saskia Chuttoo                
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.francescakookt.nl/zomerse-fruitsalade/&psig=AOvVaw3RfPdL5mn3MNEuobYUUTCk&ust=1592169863927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCawYbd_-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://babyblog.nl/babywiki/leuke-wateractiviteiten-voor-de-zomer/&psig=AOvVaw1U_qtLBY-Hqlh0abZ8M646&ust=1592168188579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjcrunW_-kCFQAAAAAdAAAAABAL


 

 

Donderdag 30 Juli: 
Hollywood staat bekend om zijn vele acteurs en actrices maar ook om zijn zangers en 
zangeressen. Daarom gaan wij vandaag met elkaar een show/voorstelling bedenken 
met alles erop en eraan. Deze optredens kunnen de gehele vakantie geoefend 
worden en in de laatste week van de zomervakantie (week 6) kunnen wij dit aan de 
ouders laten zien door middel van een echte 
Show/voorstelling! Daar horen natuurlijk ook uitnodigingen 
bij die jullie zelf kunnen ontwerpen! Dit hangt wel af van het 
weer én of dat dit mogelijk is volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Indien dit niet lukt, filmen wij de optredens voor een 
leuke herinnering. Ook kunnen we alvast een begin maken 
met het doek(gordijn) te ontwerpen waar jullie achter 
verzamelen en zo op het podium komen. Kortom een echte 
creatieve dag!  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Saskia Chuttoo                
                                                  
 
Vakantie week 3 (week 32):  
 
Maandag 3 augustus: 
Vandaag gaan wij met elkaar naar de natuurspeeltuin. Voor de echte avonturiers is er 
een klauterparcours met klimtouwen, evenwichtstouwen en palen, een glijbaan en 
klimbomen. Ook is er een waterpomp waarmee je heerlijk kan spelen met zand en 
water op de speeltafels. Hier kunnen we lekker ravotten. We verwachten rond 16:30 
uur weer terug te zijn op de BSO.   
 
Let op: Denkt u aan een extra setje kleding 
 
Wie werken er vandaag: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas 
 
 
Dinsdag 4 augustus: 
In de ochtend gaan we een beroemdheid tekenen van jullie zelf. Dit kunnen wij op 
verschillende manieren doen. Zo kunnen we een rol behang gebruiken en dat jullie 
een silhouet van elkaar maken  en deze dan leuk aankleden. Een andere mogelijkheid 
is dat we een foto printen van jullie gezichten en dat jullie alleen het lichaam maken. 
Ook hebben wij op de BSO allerlei lappen stof, zo kan je je eigen kleding ontwerpen!  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.sylcdance.nl/jongens-en-meiden-7-t-m-9-jaar-gezocht-voor-ro-theater-productie.html&psig=AOvVaw3roxoWljk5gUg8Ztw7Uv2H&ust=1592302811513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFp6zMg-oCFQAAAAAdAAAAABAQ


 

 

In de middag kunnen we een leuke quiz met elkaar bedenken. Deze kunnen we dan 
gelijk even uittesten en deze later in de vakantie met een andere groep kinderen ook 
maken. Wie zal het meeste weten?        
 
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas 
 
 
Woensdag 5 augustus: 
Voor vandaag met zonnig weer zijn wij vaak op het schoolplein te vinden, het liefste 
zelfs in het zwembad! Want ook echte sterren zijn in de zomer vaak in het zwembad 
te vinden voor hun ontspanning. Met een zelfgemaakt ijsje/smoothie/milkshake in de 
hand wordt dat extra leuk!  
 
Wie werken er vandaag?:  
Saskia Chuttoo  en Kim Baas  
 
 

Donderdag 6 augustus: 
Voor vandaag staat er op het programma een bakactiviteit. 
Wat past er nou het beste bij Hollywood? Juist, fastfood! Wij 
gaan met elkaar hamburgers en patatjes maken van cake! Dat 
wordt smullen!  
In de middag gaan  we wandelen naar de verschillende 
speeltuinen in de wijk. Wij zijn dan rond 16.30uur weer terug 
op de locatie 
    

 
Let op: Wilt u uw kinderen oude kleding, of kleding die vies mogen worden 
aantrekken? Uit ervaring is gebleken dat de kinderen vies kunnen worden vanwege 
de materialen die gebruikt worden.       
                
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.laurasbakery.nl/hamburger-cupcakes/&psig=AOvVaw0J75rOUQSKdCDbAOA7Tos7&ust=1592167278266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjN7bXT_-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

 
 
Vakantie week 4 (week 33):  
 
Maandag 10 augustus: 
Sterren in zowel films als artiesten moeten zich vaak en snel 
omkleden. Daarom gaan wij vandaag een kleding estafette houden. 
En niet zomaar een kleding estafette we hebben ook nog allemaal 
obstakels waar wij onderdoor/overheen moeten.  Hoe snel kunnen 
wij ons omkleden? We kunnen hier ook een leuke wedstrijd van 
maken om te kijken wie van ons het aller snelste is.  Misschien 
komen hier nog wel veel meer sportieve spelletjes uit voort. We 
sluiten de dag met elkaar af door samen een spelletje te spelen, 
waarin wij moeten raden welke voorwerpen er missen in de bak vol zomervakantie en 
hollywood spullen.  
                                             
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas 
 
 
Dinsdag 11 augustus: 
In de ochtend gaan wij vandaag een microfoon maken zodat wij deze in de middag 
kunnen gebruiken voor het karaoke die we gaan houden! Laat die mooie stemmen 
maar door de school klinken! Wie kan er net zoals Beyonce en Bruno Mars zingen en 
dansen te gelijk? Tijdens Just dance kunnen jullie ook mee zingen! 
                                                                               
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas 
 
 
Woensdag 12 augustus: 
Gisteren hebben wij super ons best gedaan om te kunnen zingen en dansen te gelijk! 
Vandaag gaan wij een feestje bouwen en een disco houden met elkaar! Want ook de 
sterren in hollywood houden op zijn tijd wel van een feestje! Denk hierbij aan 
stoelendans, stopdans of lekker vrij bewegen op muziek.  
 
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.debeweegbasis.nl/sites/default/files/downloads/Estafette%20oefenvormen.pdf&psig=AOvVaw3jOBqjerS_N_Ra1X9niZBE&ust=1592303298836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCzyZTOg-oCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 
 
Donderdag 13 augustus: 
Vandaag gaan we met elkaar verder met het maken van de gordijnen voor de 
show/voorstelling. Ook gaan we vandaag leren om te acteren en duiken in 
verschillende rollen. Kan jij goed een ‘oude oma/opa’ spelen of speel jij liever een 
slechterik? We ontdekken onze talenten en duiken in de huid van een ander 
personage. Ook kunnen wij ‘schipper mag ik overvaren’ spelen in Hollywood style! 
(vb: naar de overkant lopen als een diva) Daarnaast is er genoeg tijd om te oefenen 
voor een spectaculair toneelstuk of ander optreden!  
 
Let op: oude kleding aantrekken of reserve kleding meenemen zodat je kleding vies 
mag worden we gaan vandaag onder andere werken met verf. 
 
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Kim Baas  
 
 
 
Vakantie week 5 (week 34):  
 
Maandag 17 augustus: 
We hebben al twee dagen hard gewerkt aan het maken van de 
gordijnen voor de voorstelling. Vandaag gaan we de puntjes op de 
‘i’ zetten.  
Tevens kunnen we onze creativiteit kwijt door het maken van 
‘foto props’ die we goed gebruiken bij het spelen in de themahoek 
‘hollywood’.  
Aan het einde van de dag is er genoeg tijd om nog gezellig een 
(bord)spelletje met elkaar te spelen of lekker naar buiten te gaan!   
 
Wie werken er vandaag?: 
Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dinsdag 18 augustus: 
Voor vandaag staat er weer een uitstapje gepland naar het Beatrixpark. Hier gaan we 
gezellig lopend naar toe. Het ligt een beetje aan het weer of dat wij nog op locatie 
gaan lunchen of dat wij onderweg een lekker plekje zoeken en daar gaan picknicken.  
 
Wie werken er vandaag?: 
Lisanne Stijnen, Saksia Chuttoo en Lisanne Seij  
 
Woensdag 19 augustus: 
Voor vandaag staat er een knutselactiviteit op het programma. Om een film op te 
nemen heb je een ‘klap bord’ nodig. Deze gaan wij vandaag zelf maken, zodat wij 
deze ook kunnen gebruiken met het oefenen van de voorstelling. In de middag gaan 
we wandelen naar de natuurspeeltuin. Wij zijn dan rond 16.30uur weer terug op de 
locatie 
                                         
Wie werken er vandaag?: 
Lisanne Stijnen, Saskia Chuttoo en Lisanne Seij  
 
Donderdag 20 augustus: 
Vandaag is het tijd voor actie! We gaan aan de slag als echt stuntmannen 
en vrouwen. We hopen met lekker weer dan ook verschillende 
waterspelletjes te spelen op het schoolplein. Waarbij je 
uithoudingsvermogen en conditie belangrijk zijn.  
Het afleggen van een parcours is daarbij een onderdeel. Durf jij het aan? 
Let op!  droge kleren en/of zwemkleren  
 
Wie werken er vandaag?: 
Lisanne Stijnen, Saskia Chuttoo en Lisanne Seij 
 
 
Vakantie week 6:  
 
Maandag 24 augustus: 
De mooiste foto’s horen in een mooi versierd fotolijstje, en dat is precies wat wij 
vandaag gaan doen. We gaan ons eigen fotolijst versieren/ontwerpen. Het fotolijstje 
hebben we laten in deze week nog nodig, waarvoor? Dat blijft nog even een 
verrassing! Ook is er genoeg tijd om te spelen in onze ‘hollywood’ hoek, en je catwalk 
loopje te oefenen, zodat je je echt een filmster voelt.  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij  



 

 

 
Dinsdag 25 augustus: 
Licht uit en spots aan! Vandaag is de dag dat we ons echte 
sterren gaan voelen.  
Er wordt hard geoefend om een gave show neer te zetten! 
Waarvoor we zelf alles gaan regelen. Misschien wil je wel een 
mooi kleding stuk maken, schminken of ben jij juist die camera 
man/vrouw die we nodig hebben?  Dan is deze dag zeker iets 
voor jou! 

 
Wie werken er vandaag?:  
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij  
 
 
Woensdag 26 augustus: 
Dansen, zingen en acteren zijn belangrijke eigenschappen voor een popster!  
Wij willen vandaag deze eigenschappen verder ontwikkelen. Er is ruimte om muziek 
te maken, te dansen op ‘just dance’ en misschien zelfs wel een klein filmpje op te 
nemen!  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij  
 
 
Donderdag 27 augustus: 
Wij willen dit feestelijke thema natuurlijk in stijl afsluiten, door ons te laten 
fotograferen als echte sterren. Je mag vandaag in je mooiste kleren komen en vergeet 
die mooie glimlach niet! We zullen stralen voor de camera. Ook gaan we onszelf 
verwennen met een lekkere plank vol hapjes, die we zelf gaan klaar maken.  
 
Indien de omstandigheden het toelaten willen wij de geoefende optredens/acts 
opvoeren voor onze ouder(s)/verzorger(s).  
(nadere informatie hierover volgt)  
 
Wie werken er vandaag?: 
Kelly Verboon, Lisanne Stijnen en Lisanne Seij  
 

 
 


