
 

   

 

  
 
 
Goudsesingel 100 
3135 CC Vlaardingen 

 
 

Groep: De Kaketoes  
Kinderen uit de groepen 1 & 2 
 
Voor jullie ligt het programma voor de 
zomervakantie, met als thema 
HUP HOLLAND HUP! We hebben weer 
verschillende leuke activiteiten en uitjes op het 
programma staan en we hopen dat het weer een 
beetje mee zit! 
Hopen jullie met ons mee? 
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! 
  
Op de dagen dat er uitstapjes 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 te bekijken wat u uw kind aan doet.  
  
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 wij te bereiken via de telefoon (06-
81208953). 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! 
  

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/495044184016594710/&psig=AOvVaw0c_x7th8TPTRGAZXTINxci&ust=1592392669037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJz46bhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scientias.nl%2Fberoemde-kaketoe-snowball-leert-zichzelf-14-dansbewegingen-aan%2F&psig=AOvVaw2Np4YF99QDlOs25sHtr1Bm&ust=1593073486083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDZurODmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
Week 1 

Maandag 20 juli 
Ben je nieuwgierig naar het thema van de 
zomervakantie? 
Dan moet je zeker deze dag naar de BSO komen. 
Wat we vandaag gaan bakken hoor echt bij het thema! 
Hmmm!  
 
 
Dinsdag 21 juli 
Nu jullie het thema weten, hebben we nog een verrassing om te onthullen. 
Vanaf deze vakantie heeft onze groep een nieuwe naam. 
Wij heten voortaan: De Kaketoes 
Dit willen we vieren met jullie door de kaketoes-spelen te houden. 
 
 
Woensdag 22 juli 
Vandaag jumpen we de taxibusjes in naar Maassluis. 
Rara waar gaan we heen? 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitstapje. 
Meenemen: sokken, luchtige kleding, broodtrommel en een 
flesje water 
 
 
Donderdag 23 juli 
Vroeger liepen we op houten schoeisel, die we klompen 
noemen.  
Klompen zijn ook wel iets typisch Hollands. 
Vandaag gaan we hiermee knutselen.  
 
 
Vrijdag 24 juli 
Vorige vakantie hebben we bezoek gehad van een mevrouw 
die alles weet te vertellen over reptielen. Ze heeft zelf ook 
veel reptielen en die heeft ze meegenomen naar de BSO. 
De reptielen misten ons en daarom komen ze ons vandaag 
nog eens bezoeken! 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.vakantieparkoranje.nl/content/files/Files/Animatie/Animatie_3-10augustus.pdf&psig=AOvVaw2ET4BFBFVxugKcbZIHQIT-&ust=1592391021217000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjz4f2UhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.klompenkoning.nl/nl/ooranje-klompen.html&psig=AOvVaw13d7C0stPgLGKjZWHjEoin&ust=1592391114283000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDgrKqVhuoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdibevo.nl%2Fnieuws%2Fvoorkom-salmonella-infecties-door-reptielen&psig=AOvVaw3jOoSAoybkVZLK13QKaTdc&ust=1593073903535000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjQsfWEmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
   
 

Week 2 
 
Maandag 27 juli 
Vincent van Gogh, Rembrandt, en Piet Mondriaan. 
Dit zijn allemaal beroemde kunstenaars. 
Vandaag duiken we de wereld in van kunst. 
Schilder jij met ons mee op het canvasdoek? 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met 
het uitstapje. 

 
Dinsdag 28 juli 
Doe vandaag je kookmuts op want, de eieren, 
bloem en meel vliegen door de keuken! Maar kijk uit want, de oven 
staat aan om jullie lekkere hapjes te bakken. Schuif je vandaag ook 
aan voor de kaketoe-high-tea? 
 

 
Woensdag 29 juli  
Trek vandaag je sportschoenen aan want, we gaan erop uit. 
Al lopend en speurend maken wij een lange, leerzame tocht door het mooie 
Vlaardingen! 
Wij zijn benieuwd wat jullie ontdekken over Vlaardingen wat jullie nog niet wisten. 
 
 
Donderdag 30 juli 
Ontdek jij met ons mee de wonderen wereld van de heemtuin? Je kan er van alles 
bewonderen, van de mooiste bloemen tot de gekste geluiden. 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitstapje. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/nl/pictogram/kunstenaar-palet/100267&psig=AOvVaw2yCQD7rkd_umXnk14UkwlY&ust=1592391194291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjM8s-VhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl.freepik.com/premium-vector/microfoon-met-noot-muziek-illustratie_2295499.htm&psig=AOvVaw2GudvO5SzEB-IQIG_TiTHy&ust=1592391272687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD2-faVhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eefkooktzo.nl%2Fhigh-tea-organiseren-tips-recepten%2F&psig=AOvVaw0aQPjJ4ogmbtoipbSx7DgM&ust=1593074316840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDv07uGmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 
 

Week 3 
 
Maandag 3 augustus 
We gaan vandaag heerlijk aan de wandel, zorg voor goede schoenen en luchtige 
kleding. Deze dag gaan we springen en klauteren in een indoorspeeltuin. 
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitstapje. 
Meenemen: sokken, luchtige kleding, broodtrommel en een flesje water 
 
 
Dinsdag 4 augustus 
Zullen we eens een kijkje gaan nemen in de mooie stad Vlaardingen met een echte 
schildersoog? 
Zorg ervoor dat jullie je ogen goed hebben gewassen om met een frisse blik aan de 
slag te gaan. En vergeet ook niet om goede wandelschoenen aan te doen. Wie weet 
ben je net zo goed als van Gogh of Vincent van Rijn!! 
 
 
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 
Bewegen is belangrijk en dat gaan we vandaag doen in 
samenwerking met VIB Vlaardingen.  Er worden allerlei Hup 
Holland Hup activiteiten uitgezet waarbij bij sommige vast wel 
een prijs gewonnen kan worden, net zoals bij echte sporters!! 
 
 

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

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vegaoo.nl/p-217972-hup-holland-vlag.html?type%3Dproduct&psig=AOvVaw2CUTLy6n9GN-saSAlOmKZd&ust=1592391358461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiCqJ2WhuoCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwebshop.schoemaker.echtebakker.nl%2Fproducten%2F79809-harde-broodjes&psig=AOvVaw3TOL-uSuFkn8qSPKob9-41&ust=1593074539873000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD5s6SHmuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcitycamps.com%2Fcampings%2Fcamping-delft-citycamp-delftse-hout%2F&psig=AOvVaw06R63KpBhdHx4trSkPPM6d&ust=1593074653305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjWxtqHmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
Week 4 
 
Maandag 10 augustus 
Kennen jullie speeltuin de Torteltuin? 
Nee? Dan gaan we deze vandaag ontdekken! We verklappen 
alvast dat je je oude kleding mag aan doen want de kans is groot 
dat je vies wordt. 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met 
het uitstapje. 
Meenemen: broodtrommel en een flesje water 
 
 

Dinsdag 11 augustus 
DISCOTIME! 
Haal je glitterjurk uit de kast of zoek een stoere outfit uit, 
want we gaan helemaal los met onze Hup Holland Hup 
disco en voordat deze begint kan je je haarband/pet 
versieren. Wie weet gaat er wel een prijs uit voor de 
beste outfit! 

 
 
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 
Voordat we gaan bakken vandaag kunnen we onze kookschorten 
versieren en wie erg handig is zelfs een koksmuts. 
Op het menu voor de lunch staat zelf gebakken pannenkoeken die 
we kunnen maken in de keuken van het Spectrum.  
 
 
Vrijdag 14 augustus 
De week gaan we afsluiten met de Hup Holland Hup activiteiten.  
We trekken onze sportieve outfit aan die we kunnen opleuken met zweetbandjes of 
petjes. Go.... Go….Kaketoes! 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.pleyn68.nl/evenement/disco-6/&psig=AOvVaw2l_QsID61U84syz4zz8zfs&ust=1592391675716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjqqrSXhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/p/hup-holland-hup-zwaaivlag/9200000021188392/&psig=AOvVaw0vP3Ku2a9Ay7MIJNb1492w&ust=1592391737079000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjbo9KXhuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.smulweb.nl%2Fcommunity%2Fpagina%2Fbianc1960&psig=AOvVaw03oi0Srbbjbleka4iCt_VO&ust=1593075401682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDfkb6KmuoCFQAAAAAdAAAAABAH


 

   

 

 
Week 5 
 
Maandag 17 augustus 
Ben jij sportief of juist niet? 
Het maakt niet uit, als je maar gezellig meedoet met onze 
Nederlandse spelen. 
Leef je uit met sprintje trekken, hardlopen en kogelstoten.  
Misschien ontdek jij je verborgen talent! 
 
 

Dinsdag 18 augustus 
Heb jij nog energie over na gisteren? 
Wij hopen van wel, want vandaag gaan wij fijn uitrazen 
in de speeltuin. 
Als echte piraten nemen wij de speeltuin over. 
Pirates on the go! 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in 
verband met het uitje. 
Meenemen: broodtrommel en een flesje water 

 
 
Woensdag 19 augustus 
Na twee 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 
Wist je dat Nederland bekend staat om zijn Delfts Blauw?  
Toeristen komen graag naar Delf om dit te kopen. Wij maken dit gewoon zelf op zijn 
eigen BSO. Hoe cool is dat? 
 
 
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? 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://jufastrid.weebly.com/piraten.html&psig=AOvVaw3B6xYAc4MNLe43GZonAaqP&ust=1592639943195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND_rKW0jeoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ad.nl/koken-en-eten/zo-wordt-taart-bakken-een-piece-of-cake~a87ef852/&psig=AOvVaw15mS1BXGeKtuC8m-BBncB0&ust=1592640060633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiNiOO0jeoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dekkervlaggen.nl%2Fnederlandse-vlag-150x225-cm-voor-masten-6-7-meter&psig=AOvVaw0NViOW6qbG2iKOI78vOJz_&ust=1593075479001000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY8OKKmuoCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fnl%2Fvector%2Fonline-cinema-art-film-kijken-met-popcorn-vector-illustratie-gm1146567567-308988815&psig=AOvVaw1JAynerrQ2OhyGnTt_gDCK&ust=1593075712306000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiA-NqLmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 
Week 6 
 
Maandag 24 augustus 
Mama mia, pizzeria! Vandaag toveren wij de BSO om tot een pizzeria, 
waar wij onze eigen pizza’s bakken. Natuurlijk ook een heerlijke gelato 
als toetje. Wat dat is leren wij in de Italiaanse les. Arrivederci! 
 
 
Dinsdag 25 augustus 
Wie heeft er zin in een sportief dagje? 
Wij in ieder geval wel, want wij krijgen les in Voetjebal. 
Maar voordat wij les krijgen, pimpen wij eerst ons t-shirt 
om tot team-shirt. Want zeg nou zelf; les in je eigen 
team-shirt is toch het allerleukste?! 
 
 
Woensdag 26 augustus 
Er is niks fijner dan spelen in de natuur! 
Lekker spelen met zand en water en heerlijk vies worden. De busjes brengen ons naar 
‘Fort Drakesteijn’. Een hele leuke speeltuin waar dat allemaal kan. Ga je mee?! 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitstapje. 
Meenemen: broodtrommel en een flesje water. 
 
 
Donderdag 27 augustus 
De op één na laatste dag van de zomervakantie doen we chill. Zo chill, dat je gewoon 
in je pyjama naar de BSO komt.Daar staat een ontbijtje voor je klaar. Na het ontbijtje 
doen we wat ochtendgymnastiek, zodat je weer fit bent voor de meidenmiddag. Oh 
wacht, natuurlijk ook een jongensmiddag. Als dat geen leuke dag wordt! 
 
 
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. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.vlagonline.nl/product/vlag-italie-2/&psig=AOvVaw1uhBGo6lhqhJ7k6JYiAnsc&ust=1592640229234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3obK1jeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.evelaer.nl/activiteiten/kinderen-in-d-evelaer/disco&psig=AOvVaw1y22xlh4cqZJkMsiR0pWlG&ust=1592640292042000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC85sy1jeoCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.voetjebal.nl%2F&psig=AOvVaw3i4BulVfqKKUwq0nEZycst&ust=1593075864676000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODN0ZyMmuoCFQAAAAAdAAAAABAD

