
 

   

 

 
 
 
 
Adres: Goudsesingel 100, telefoonnummer 06-15192477 
 

Groep: De Flamingo’s  
(voor de groepen 5 t/m 8)  
 
Voor jullie ligt het programma voor de zomervakantie met als thema:  

 
HUP HOLLAND HUP 

 
We hopen dat voor al onze activiteiten en uitjes het weer een beetje 
mee zit in de zomervakantie. Hopen jullie met ons mee? Wij hebben er 
in ieder geval ontzettend veel zin in! 
  
Op de dagen dat er uitjes gepland staan en om deze zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen.  
Vergeet niet elke dag een tas met extra (zwem)kleding aan uw kind mee te geven en 
kijk in het programma naar wat we gaan doen.  
 
Van de kinderen van de oudste groep, de Flamingo’s, verwachten we 
dat ze ALTIJD met de fiets komen.  En dat ze een broodtrommel 
meenemen voor de lunch. 
 
Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) op tijd aan ons door geven 
wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat 
uw kind aanwezig is.  
  
Tijdens de uitstapjes zijn we telefonisch bereikbaar. Wij doen er alles aan om de 
uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal 
er naar een passend alternatief worden gezocht.  
  
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie! 
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Week 1 

 
Maandag 20 juli 
Op de eerste dag van de zomervakantie gaan we meteen lekker er op 
uit. Op de fiets gaan we naar het Beatrixpark in Schiedam, waar veel 
leuke dingen te doen zijn. 
 
Wat zou er allemaal uit het water te vissen zijn? Dat gaan jullie 
ontdekken met magneetvissen!  
 
 
Dinsdag 21 juli 
Vandaag zou je wel eens nat kunnen worden, want we gaan richting de Vaart en 
Vlietzicht! Wat zullen we daar gaan doen? Je komt er vanzelf achter.  
Denk aan zwemkleding en een handdoek.  
 
 
Woensdag 22 juli 
Vandaag jumpen we de taxibusjes in naar Maassluis. 
Rarara….. waar gaan we heen? 
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitje. 
Meenemen: sokken, luchtige kleding, broodtrommel en een flesje water 
 

 
Donderdag 23 juli 
PLONS! Het is tijd om lekker te gaan zwemmen.  
Waar houden we nog even geheim, maar neem dus zeker je 
zwemspullen mee want we gaan lekker een duik nemen in het 
zwembad!  
 
 
Vrijdag 24 juli 
In de vorige vakantie hebben we bezoek gehad van een mevrouw die alles kan 
vertellen over reptielen. Ze heeft zelf ook veel reptielen en die heeft ze meegenomen 
naar de BSO. De reptielen misten ons daarom komen ze vandaag ons weer bezoeken. 
 
 
 

  



 

   

 

 
 

Week 2 
 
Maandag 27 juli 
Haal de zwembroeken en bikini’s maar uit de kast! We gaan vandaag lekker 
zwemmen. Waar we deze keer een verfrissende duik nemen, hoor je pas op de dag 
zelf. Maar neem dus zeker je zwemspullen mee en plons het water in!  
 
 

Dinsdag 28 juli 
Wisten jullie dat er in Vlaardingen 4 officiële 
beachvolleybalvelden liggen? Beachvolleybal is een 
Olympische sport, wie heeft hier talent voor? Daar gaan 
we achter komen! Neem je sportkleding mee, 
sportschoenen zijn niet nodig want beachvolleybal doe je 

op je blote voeten.  
 
 
Woensdag 29 juli  
Al lopend en speurend maken wij een lange, leerzame tocht door het mooie 
Vlaardingen. Trek vandaag je sportschoenen aan want we gaan op pad. Wij zijn 
benieuwd of jullie dingen ontdekken over Vlaardingen die jullie nog niet wisten. 
 
 
Donderdag 30 juli 
We gaan vandaag met de busjes op pad!  
Zorg je dat je op tijd aanwezig bent? (vóór 09:30 uur)  
De busjes brengen ons naar een leuke, avontuurlijke plek:  
Recreatiegebied Delftse Hout.  
Neem ook je zwemkleding mee, dat kan hier misschien nog wel van pas komen.  
 
 
Vrijdag 31 juli  
Vandaag mag je jouw talent laten zien voor de kinderen van de 
BSO. We toveren met elkaar de BSO om in een studio van  
 
 Holland Got Talent 
Meenemen: de spullen voor je optreden 
 
 
 
 



 

   

 

 

 
 
Week 3 
 
Maandag 3 augustus 
Heb je wel eens gehoord van het Dakpark? Een unieke en bijzondere plek in 
Rotterdam-West. Het is een op negen meter hoogte aangelegd park op een 
woonboulevard, hoe gaaf is dat! We kunnen hier spelen in de speeltuin en we kunnen 
er ook met water spelen. Wel eerst even een flink beklimming en daarna lekker op 
ontdekkingstocht op het dak. 
 
Dinsdag 4 augustus 
Spetter spieter spater…… 
Lekker in het water…….. 
We gaan weer zwemmen vandaag!  
Wie wordt kampioen onderwater zwemmen?  
Waar we gaan zwemmen, hoor je pas als je er bent.  Neem je zwemspullen mee! 
 
Woensdag 5 augustus 
Heb je ooit wel eens achter de schermen gekeken bij een bakkerij? Hoe worden al die 
broden gebakken en wat is daar eigenlijk allemaal voor nodig? Hoe maken ze lekkere 
gebakjes en broodjes? Vandaag kom je daar achter! We gaan op bezoek bij een 
bakker om dit te ontdekken. 
 

Donderdag 6 augustus 
Lekker ravotten en met modderspelen en op 
ontdekkingstocht vandaag in De Speeldernis!  
 
Doe vooral oude kleren aan want je wordt hier 
gegarandeerd vies. En neem waterschoenen mee, dat is 
hier wel zo verstandig.  

 
Vrijdag 7 augustus  
Busje komt zo, busje komt zo! 
Deze dag laten we ons rijden naar het Delfse Hout. Daar kunnen we een speurtocht 
doen, naar de kinderboerderij en als het zonnetje schijnt ook nog even spetteren in 
het water. Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitje. 
Meenemen: zwemkleding, badlaken, broodtrommel en een flesje water 
 
 
 



 

   

 

 
 

 
Week 4 
 
 

Maandag 10 augustus 
Let’s go SURFING………. In Hoek van Holland. 
De busjes brengen ons naar het strand voor een hele leuke en 
sportieve dag bij de surfschool. Wie kan er al een beetje surfen? 
Wie weet heb je enorm talent hiervoor.  
Neem je zwemkleding mee en een handdoek.  

 
 
Dinsdag 11 augustus 
Hole in one? Of weet jij het balletje maar niet op de goede plek te krijgen….. 
Vandaag gaan we golfen……. Hoe en waar blijft nog even een verrassing! 
 
 
Woensdag 12 augustus 
Vandaag is het ‘Vlaggetjesdag’. Eerst gaan we lekker knutselen. We gaan in de 
ochtend namelijk onze eigen Nederlandse vlag maken op hele speciale manier! En 
natuurlijk hoort op deze dag ook een vlaggenroof! Zoek de vlag. 
 
 
Donderdag 13 augustus 
Op naar de Broekpolder! 
We gaan hier een aantal leuke spellen doen. 
 
Vrijdag 14 augustus 
De week gaan we afsluiten met de Hup Holland Hup 
activiteiten.  
We trekken onze sportieve outfit aan die we ook nog 
kunnen opleuken met zweetbandjes of petjes. 
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Week 5 
 
Maandag 17 augustus 
Waterratten gezocht! Ben jij een echte Ranomi Kromowidjojo of Maarten van der 
Weijden? Wie zwemt er het snelst en wie maakt het beste bommetje? 
Je snap het natuurlijk al……. We gaan vandaag weer lekker zwemmen! 
Dus neem je zwemspullen mee.  
 
 
Dinsdag 18 augustus 
Heb jij nog energie over na gisteren? We gaan vandaag weer lekker 
actief doen! De busjes brengen ons naar Outdoor Valley in 
Bergschenhoek. Hier gaan we iets heel leuks doen, wat is een 
verrassing!  
Tip: neem oude kleren mee en zwemkleding 
 
 
Woensdag 19 augustus 
Na twee hele energieke dagen gaan wij even over in de chill-stand. 
We kijken heerlijk een filmpje met zelfgemaakte popcorn. 
En om het ook een beetje gezond te houden, maken we ook nog een lekkere fruitige 
smoothie. 
 
 
Donderdag 20 augustus 
Eerder deze zomer zijn we al een keer gaan beachvolleyballen! Dat doen we nu 
gezellig nog een keer. In de Holy zijn er namelijk 4 officiële beachvolleybalvelden te 
vinden. En wie weet doen we ook een potje beachsoccer……… 
Neem je sportkleding mee, sportschoenen zijn niet nodig want beachvolleybal doe je 
op je blote voeten. 
 
 
Vrijdag 21 augustus  
Heel Holland bakt en wij ook! 
Vandaag maken wij niet alleen onze eigen lunch klaar. Het is 
ook een smaaktest. Wie maakt het het allerlekkerst?   
Wij kunnen haast niet wachten en krijgen nu al trek. 
Jullie ook? 
 

 



 

   

 

 
 

Week 6 
 
Maandag 24 augustus 
Tijd voor een uitje in Rotterdam! We fietsen vandaag naar de Speeldernis, daar 
kunnen we lekker gaan spelen met modder, klimmen en klauteren in de oudste 
natuurspeeltuin van Nederland. Doe vooral oude kleren aan want je wordt hier 
gegarandeerd vies. En neem waterschoenen mee, dat is hier wel zo verstandig.  
 
 
Dinsdag 25 augustus 
Op avontuur op de Vlieten! We gaan het water op en misschien ook wel er in.  
Op de fiets gaan we naar Vlietzicht en wat we dan gaan doen merk je vanzelf. 
Denk aan je zwemspullen. 
 
 
Woensdag 26 augustus 
Er is niks fijner dan spelen in de natuur. De busjes brengen ons naar het 
Beatrixpark ik Schiedam! Klimmen, schommelen en glijden in de speeltuin 
en we bezoeken natuurlijk ook alle dieren van de kinderboerderij.  
Ga je mee?! Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband 
met het uitje. 
Meenemen: broodtrommel en een flesje water  
 
 
Donderdag 27 augustus 
Een interessant uitje op ons programma vandaag. We fietsen namelijk naar het 
Voedselbos. Je ontdekt hier met al je zintuigen welke planten en dieren er leven en 
groeien in het voedselbos en wat hun nut is. Je ruikt, voelt en proeft eten uit het 
voedselbos. Wij hebben er zin in, jullie ook?  
 
 
Vrijdag 28 augustus  
Jullie hebben vast wel eens getennist. 
Met een shuttle of bal, maar vast nog nooit met je eigen 
zelfgemaakte racket. Vanaf vandaag wel, want we gaan er zelf 
één maken en uitproberen natuurlijk! De middag sluiten we de 
vakantie weer af zoals jullie gewend zijn. Met een 
SPETTERENDE DISCO! Wij zijn benieuwd naar jullie dancemoves 
en flitsende outfits! 
Meenemen: jullie stoerste/mooiste outfit 
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