
 

   

 

  
 
Goudsesingel 100 
3135 CC Vlaardingen 
 

Groep: De Paradijsvogels 

Voor kinderen uit de groepen 3 & 4  
 
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! 
 
Om de dagen waarop de uitstapjes plaats vinden 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 extra (zwem)kleding aan uw kind mee te geven en te 
bekijken wat u uw kind aan doet. Op de dag dat wij een uitje hebben ook graag een 
lege broodtrommel en een bidon meegeven. 
  
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-
42886367). 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=0CAIQjRxqFwoTCJjJz46bhuoCFQAAAAAdAAAAAB
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParadijsvogels&psig=AOvVaw2v9mQYK69SILDYJcMlKUpp&ust=1593091458060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID5mabGmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
Week 1 

 
Maandag 20 juli 
Om deze vakantie te beginnen gaan we ons lokaal 
versieren in het thema ‘’Hup Holland Hup”.  Als het lokaal 
er leuk genoeg uitziet, gaan we knutselen in dit thema. 
Na al dit harde werk gaan we na de lunch lekker uitrazen 
op het Speeleiland. 
 

 
Dinsdag 21 juli 
We hopen op mooi weer want we gaan naar het Klauterwoud. 
Daar kunnen we klimmen, klauteren, hutten bouwen en nog meer. 
We nemen onze lunch mee want we gaan daar heerlijk picknicken.   
Doe je oude kleding aan want je kan vies worden! 
 
Meenemen: broodtrommel, bidon of flesje water. 
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met 
het uitstapje. 
 
 
Woensdag 22 juli 
Vandaag jumpen we de taxibusjes in naar Maassluis. Rarara, waar gaan we heen? 
Meenemen: sokken, luchtige kleding, broodtrommel, een bidon of flesje water. 
 
 
Donderdag 23 juli 
Vandaag laten we onze artistieke kant zien, want we gaan schilderen op canvas. 
Natuurlijk mag je je kunstwerk mee naar huis nemen! 
Meenemen: je schilder schort, als je die hebt. 
 
 
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 neemt ze nu ook 
mee weer naar de BSO.  Zijn jullie zo ook benieuwd 
welke dieren ze nu weer bij zich heeft? 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Findebuurt.nl%2Fvlaardingen%2Fgids%2Fspeeltuin-klauterwoud-broekpolder%2F&psig=AOvVaw2VxEUUQ_JOTsoJPmBg811y&ust=1593091782679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICFucHHmuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vegaoo.nl%2Fp-217972-hup-holland-vlag.html%3Ftype%3Dproduct&psig=AOvVaw3OEXhB-kUkGf9x43d8zbUi&ust=1593091842156000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjstODHmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 
 

Week 2 

 
Maandag 27 juli 
We beginnen deze vakantieweek goed, want we houden vandaag 
een Hollandse sportdag.  Als we hiervan zijn bijgekomen gaan we 
ook nog onze eigen  muziekinstrumenten maken. 
Meenemen: sportkleding.  
 
Dinsdag 28 juli 
Neem je kookschort mee, want vandaag maken we een Hollandse 
High Tea. Deze eten we natuurlijk zelf op met een kopje thee.  Nog 
leuker: dit doen we in ’t Hof.  
Na de High Tea gaan we takken zoeken om onze eigen speren te maken.  
Meenemen: je kookschort. 
 
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. 
Meenemen: wandel- of sportschoenen. 
 
Donderdag 30 juli 
Vandaag weer een leuk uitje met de busjes! Welke vogels 
leven er eigenlijk allemaal in onze omgeving? We gaan de 
natuur in om vogels te spotten in het Beatrixpark. Onze 
boterhammen nemen we mee! 
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in 
verband met het uitje. 
 
 
Vrijdag 31 juli  
Vandaag mag je jouw talent laten zien aan de kinderen 
van de BSO. Misschien kan je alvast verzinnen welke 
leuke act, dansje of lied jij kan doen. Het mag van alles 
zijn! We toveren met elkaar de BSO om in een studio van 
Holland’s Got Talent. 
Meenemen: spulletjes voor jouw optreden.  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftalamex-nederlandse-vlag-classic-100x150cm%2F9200000045876710%2F&psig=AOvVaw2OJQY-yal8QMnzwlvLAGoE&ust=1593092092543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNin0dTImuoCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbeatrixparkschiedam%2F&psig=AOvVaw31yD7EIcb34qJocOyjzFFH&ust=1593092146124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCoo_LImuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 
Week 3 
 
Maandag 3 augustus 
Zet vandaag je speurneus op! Die heb je nodig voor de Vlaardingse speurtocht. 
Spannend! Wat gaan we allemaal vinden? 
Meenemen: Fijne loopschoenen. 
 

Dinsdag 4 augustus 
In de studio van Holland’s Got Talent gaan we 
vandaag met elkaar Nederlandse liedjes zingen. 
Wat is jouw favoriete liedje?  
En wil jij in de spotlights staan? Dan mag je ook 
een optreden weggeven voor de kinderen van 
de BSO.  

 
 
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 
Vandaag mag je je eigen t-shirt ontwerpen en stylen met 
Tie Dye. 
Weet jij wat Tie Dye is? Je spreekt het uit als Tai Dai en dit 
is een manier om bijvoorbeeld een t-shirt leuk op te 
pimpen. Al dat geknoei met verf doen we lekker op onze 
eigen locatie. 
 
 

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

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpopunie.nl%2Foproep-hollands-got-talent%2F&psig=AOvVaw3fRhu88Ak44J-vEpvth8ri&ust=1593092257503000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiW46XJmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

  
 

Week 4 
 
Maandag 10 augustus 
De eerste dag van deze week beginnen we meteen met een 
leuk uitstapje! Ben jij wel eens op een echte boerderij met 
echte koeien geweest? Daar gaan we vandaag naartoe met 
de busjes. 
Trek niet je mooiste outfit aan, want je kan vies worden.  
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband 
met het uitje. 

 
 
Dinsdag 11 augustus 
Vandaag gaan we er weer op uit! En wel voor een foto-speurtocht. Zijn jullie ook zo 
benieuwd welke opdrachten we moeten doen en wat we allemaal zullen vinden? 
Trek wel je wandelschoenen aan! 
 
 
Woensdag 12 augustus 
Vandaag is het ‘Vlaggetjesdag’. Eerst gaan we lekker knutselen. We 
gaan in de ochtend namelijk onze eigen Nederlandse vlag maken op 
een hele speciale manier! En natuurlijk hoort op deze dag ook een 
vlaggenroof! Zoek de vlag! 
 
 
Donderdag 13 augustus 
Vandaag hebben we een creatieve dag met een hele leuke activiteit.  
We gaan mozaïeken. Bij mozaïeken mag jij je eigen kunstwerk 
vormgeven met behulp van  verschillende materialen in verschillende 
kleuren. En natuurlijk mee naar huis nemen! 
 
 
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..! 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzitzaq.nl%2Fproduct%2Fzitzak-oranje-hup-holland-hup%2F&psig=AOvVaw0Gz-tLS79WZHDxMYUaEkLR&ust=1593092428942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjV1_fJmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 
 

Week 5 
 
Maandag 17 augustus 
We beginnen de week met een muzikale dag. Djembé! 
Weten jullie wat een djembé is? Dit is een trommel uit West-Afrika in de 
vorm van een beker. Op de BSO hebben we natuurlijk geen echte Djembe-
trommels, dus doen wij dit op emmers. We gaan met z’n allen aan de slag, 
op naar een swingende climax! 
Dit is niet het enige wat we vandaag doen. We laten ons ook van onze 
artistieke kant zien, want we gaan deze dag ook aan de slag met papier-maché. Met 
papier en lijm kun je hele mooie dingen maken. 
Meenemen: Een emmer, als dit van je moeder mag… 
 
 
Dinsdag 18 augustus 
Vandaag is er weer een uitstapje met de busjes. Wat we precies gaan doen, 
blijft nog een verrassing. We kunnen je wel alvast zeggen om kleding aan te 
doen wat vies mag worden. 
Wij  vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitstapje. 
 
 
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 
Vandaag hebben we weer een speurtocht. Kunnen jullie goed speuren? Want we 
gaan een speurtocht met letters doen. We zullen zien welke woorden we kunnen 
vinden! Trek makkelijke schoenen aan! 
 
 
Vrijdag 21 augustus  
Heel Holland bakt en wij ook! Vandaag maken wij niet alleen onze eigen lunch klaar. 
We doen namelijk ook een smaaktest. Wie maakt het het allerlekkerst?   
Wij kunnen haast niet wachten en krijgen nu al trek. Jullie ook? 
Meenemen: je kookschort. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.budgetvriend.be%2Fhobby%2Fgoedkoop-film-kijken-beste-alternatieven-voor-popcorn-time%2F&psig=AOvVaw2KDEbsUOB9XG9b5XT3HP0M&ust=1593092562939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIivvrbKmuoCFQAAAAAdAAAAABAK


 

   

 

 
 
Week 6 
 
Maandag 24 augustus 
Dit is alweer de laatste vakantieweek met leuke activiteiten. 
We beginnen de week met creatief bezig zijn. We gaan deze dag aan de slag met 
papier-maché. Met papier en lijm kun je hele mooie dingen maken. En als we dat 
gedaan hebben, kunnen we het ook mooi verven. 
 
Dinsdag 25 augustus 
Vandaag gaan we weer aan de slag. We gaan namelijk ‘dromenvangers’ maken. 
Wat is een dromenvanger? De naam verklapt het eigenlijk al, een dromenvanger 
vangt de dromen boven jouw bed en komt van de Indianen. Het ziet eruit als een ring 
met een daaraan een soort web versierd met verschillende materialen in mooie 
kleuren.  
 
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. Trek kleding aan wat vies mag worden! 
Meenemen: broodtrommel en een bidon of flesje water. 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen in verband met het uitje. 
 
Donderdag 27 augustus 
Vandaag zitten we niet stil. We gaan heel veel verschillende Oudhollandse 
spelletjes doen. 
Daarna hebben een reuzehonger, dus gaan we lekkere pizza’s eten. Maar... 
die moeten we eerst zelf maken.  
 
 
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: je stoerste/mooiste outfit. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thuisbezorgd.nl%2Ffoodwiki%2Fitalie%2Fpizza%2F&psig=AOvVaw09NViAzm63Uprx_E8l1z_U&ust=1593092704094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjt2PjKmuoCFQAAAAAdAAAAABAD

