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Zomervakantieprogramma BSO VanKampen 

 
Maandag 20 juli 
We beginnen de vakantie met een bezoek aan natuurspeelplaats “de tuin van 
floddertje” in Berkel en Rodenrijs. Je kunt daar heerlijk spelen in het zand, alle 
speeltoestellen uitproberen en je verstoppen in het doolhof. We vertrekken om 10 
uur dus wees op tijd. Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, 
schone kleding, je bidon, en je broodblik.   
 
 
Dinsdag 21 juli 
Vandaag gaan we vliegers maken die we ook echt gaan laten vliegen, want we gaan ze 
na het knutselen uitproberen buiten. Wie kan zijn vlieger het langste hooghouden… 
Omdat we op vandaag locatie zijn, hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Woensdag 22 juli  
Wie kan de lekkerste cup cake maken? Dat ga je vandaag leren. Er 
staat van alles klaar om een leuke bakactiviteit te doen en uiteraard 
mag je jouw cup cake ook lekker opeten. Omdat we vandaag op 
locatie zijn, hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
                                 
 
Donderdag 23 juli  
We gaan ons vandaag verdelen in twee groepen… waarom? Omdat we gaan speuren 
vandaag. Welke groep kan zich het beste verstoppen? Door middel van een 
speurtocht gaat de andere groep z’n best doen om ze te vinden…. 
Omdat we vandaag op locatie zijn, hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
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Vrijdag 24 juli 
Waterpret vandaag!! We blazen de badjes op en gaan onszelf lekker nat maken, je 
mag namelijk je waterspeelgoed van thuis mee nemen. Dat wordt lachen… 
Omdat we vandaag op locatie zijn, hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Maandag 27 juli 
Trek je buiten speel kleding aan want vandaag gaan we op bezoek bij een speeltuin in 
de buurt. Is dit de leukste speeltuin? Dat gaan we eens kritisch bekijken. We 
vertrekken om 10 uur dus wees op tijd. Vandaag moet je je rugzak meenemen, met 
een handdoek, schone kleding, je bidon, en je broodblik.  
 
 
Dinsdag 28 juli 
Ontdekken, onderzoeken, er is genoeg te doen en zien in Avonturis Maassluis. Je kunt 
er spelen met water, je verstoppen tussen de bomen en zandkastelen maken. 
We vertrekken om 10 uur dus wees op tijd. Vandaag moet je je rugzak meenemen, 
met een handdoek, schone kleding, je bidon, en je broodblik.  
 
 
Woensdag 29 juli  
Wees creatief vandaag bij het maken van Venetiaanse 
maskers. Deze maskers zijn zo kleurrijk dat je er een 
vrolijk vakantiegevoel van krijgt. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak 
met inhoud mee te nemen. 
 
 
Donderdag 30 juli 
Vandaag heeft de dag een Engels karakter, we gaan namelijk onze eigen High tea 
maken, en opeten natuurlijk; sandwiches, brownies en veel thee, cheers 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
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Vrijdag 31 juli 
Wie heeft er wel eens gehoord van de Crazy 88 spelletjes, je hebt bijvoorbeeld een 
pen, een camera en een wc rol nodig… wie doet er mee 
met deze te gekke spelletjes? 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met 
inhoud mee te nemen. 
 
                                                        
Maandag 3 augustus 
Trek je wandelschoenen aan; vandaag lopen we met z’n allen naar “t Hof “ 
om daar te spelen, op de terugweg gaan we een ijsje eten. Vandaag moet je je rugzak 
meenemen, met een handdoek, schone kleding, je bidon, en je broodblik.  
 
 

Dinsdag 4 augustus 
Wie bouwt de mooiste tent buiten? Neem oude 
lakens of dekens mee waar mee kunt bouwen en 
op kunt zitten, we gaan ook nog picknicken buiten 
als de tenten klaar zijn. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen 
rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 

 
Woensdag 5 augustus 
Met de busjes gaan we het Prinsenbos in Naaldwijk bezoeken, je kunt daar heerlijk 
wandelen en er is ook een speeltuin waar we ons na het wandelen kunnen vermaken. 
We vertrekken om 10 uur dus wees op tijd. Vandaag moet je je rugzak meenemen, 
met een handdoek, schone kleding, je bidon, en je broodblik.  
 
 
Donderdag 6 augustus  
Neem je fiets mee vandaag, want we gaan op de fiets 
naar het Klauterwoud in de Broekpolder. We gaan na 
een leuke wandeling langs de uitkijktoren en via het vlot 
naar de kabelbaan en speeltuin. We gaan lekker 
bewegen vandaag. 
Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een 
handdoek, schone kleding, je bidon, en je broodblik. Heb 
je geen fiets mee dan kun je niet met je groep mee en blijf je bij de jongste groep. 
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Vrijdag 7 augustus 
Bedenk wat je favoriete liedje is en kun je daar op meezingen en/of dansen? Of kun je 
misschien iets anders heel goed? Want vandaag is er BSO got talent, s ’morgens krijg 
je alle tijd om te oefenen en in de middag mag je voor al je vriendjes optreden. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, schone kleding, je bidon, 
en je broodblik.  
 
 
Maandag 10 augustus 
Vandaag nemen we een kijkje in een andere speeltuin. We spelen vandaag op het 
Mendelssohn plein om te kijken of dit de leukste speeltuin is…  
Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, schone kleding, je bidon, 
en je broodblik.  
 
 

Dinsdag 11 augustus 
Wie houdt er van voetballen? Want we houden een 
toernooi vandaag, neem je eigen voetbal mee zodat 
je nog even kunt oefenen. Als je niet van voetballen 
houdt kunt je bij de andere juf leuke dansjes leren. 
Lekker bewegen dus vandaag. 

Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Woensdag 12 augustus 
Een kook cursus vandaag; we gaan onze eigen gezonde soep maken. Je mag helpen 
bij de voorbereidingen en het opeten natuurlijk. Om eerst trek te krijgen gaan we 
lekker buitenspelen. Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met 
inhoud mee te nemen. 
 
 
Donderdag 13 augustus 
We vertrekken op tijd omdat we alle tijd willen 
nemen in speeltuin Fort Drakestein in 
Schiedam. Je kunt je daar prima vermaken met 
alle speeltoestellen. We vertrekken om 10 uur. 
Vandaag moet je je rugzak meenemen, met 
een handdoek, schone kleding, je bidon, en je 
broodblik.  
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Vrijdag 14 augustus 
We gaan niet allemaal op vakantie dit jaar, maar dromen daar wel van. Je mag 
vandaag een schilderij maken van je favoriete vakantiebestemming. Wij zetten alles 
klaar in ons atelier… Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met 
inhoud mee te nemen. 
 
 
Maandag 17 augustus 
Heb je altijd al willen leren hoe je moet honkballen? Nou dan moet je vandaag komen 
hoor. Op ons veld wordt et je geleerd en we houden ook nog een kleine wedstrijd. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen.      
 
 
Dinsdag 18 augustus 
Spannende dag vandaag, we gaan op speurtocht. Wie wordt er als eerste gevonden? 
Na al dat speuren krijg je trek en gaan we onze middag snack, zelf maken. Wie maakt 
er een gezond lekker toetje voor zichzelf… Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je 
geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Woensdag 19 augustus 
We gaan lekker dansen vandaag; de stoelendans, de limbo en de stopdans. Wie krijgt 
er al zin in? Je mag thuis ook best oefenen hoor. Omdat we vandaag op locatie zijn 
hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Donderdag 20 augustus 
Het BSO ontwerpteam staat voor je klaar om met jullie je eigen 
T-shirt te beschilderen. Wat voor ontwerper schuilt er in jou? Wij 
zorgen voor de materialen het enige wat jij mee moet brengen is 
je creativiteit. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met 
inhoud mee te nemen. 
 
 
Vrijdag 21 augustus 
Vandaag gaat de bus naar Wateringen, daar gaan we een gezellige dag doorbrengen 
in speeltuin de Kinderster. We vertrekken om 10 uur dus wees op tijd. 
Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, schone kleding, je bidon, 
en je broodblik.  
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Maandag 24 augustus 
Vandaag gaan we een park bezoeken waar we kunnen ontdekken en onderzoeken, 
namelijk bij Ravottia in Capelle a/d IJssel. Alle speeltoestellen zijn van hout en past 
perfect in het groene karakter van het park. We vertrekken om 10 uur dus wees op 
tijd.  Vandaag moet je je rugzak meenemen, met een handdoek, schone kleding, je 
bidon, en je broodblik.  
 
 
Dinsdag 25 augustus 
Om je gebruinde vakantie gezicht te kunnen zien heb je een leuke 
spiegel nodig. Vandaag gaan we een leuke spiegel versieren zodat hij 
past in je kamer.  
Wij verzorgen alles, jij moet alleen nadenken over je ontwerp. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud 
mee te nemen. 
 
              
Woensdag 26 augustus 
vandaag gaan we eerst buiten op zoek naar allerlei materialen waarmee je kunt 
knutselen, wat vind je buiten voor mooie schatten en wat wil je ermee doen. 
We zijn benieuwd naar alle kunstvoorwerpen aan het einde van de dag… 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Donderdag 27 augustus 
We hebben voor vandaag oud Hollandse spelletjes bedacht, zaklopen, spijkerpoepen, 
koekhappen, wie kan als eerste finishen? 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met inhoud mee te nemen. 
 
 
Vrijdag 28 augustus 
Het is alweer de laatste dag van de vakantie. Je mag vandaag 
verkleed komen want de BSO is vandaag een disco. Tussen 
de middag bakken de juffen lekkere pannenkoeken zodat we 
de hele dag kunnen dansen. 
Omdat we vandaag op locatie zijn hoef je geen rugzak met 
inhoud mee te nemen. 
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