
 

   

 

 

 
Zomervakantieprogramma 

BSO De Regenboog 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het programma voor de zomervakantie. Om de dagen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen willen wij u vragen om uw kind voor 09:30 uur te brengen.  
 
Aan – en/of afmelden kan alleen via KindPlanner. 
 
Op woensdag en vrijdag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn op deze dagen 
welkom op BSO Het Balkon.  
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
Tel.: 06 52 36 03 05 
 
Aangezien de voorspellingen voor het weer er éxtra goed uit zien voor deze vakantie (droog 

en warm     ) is het handig als uw kind een iedere dag een tas mee krijgt met: 

- Extra kleding 

- Zwemkleding 

- Handdoek 

- (als het nodig is) zonnebrand 

- Bidon, voor extra drinken 

- ‘Waterspeelgoed’ mag altijd        
 
Wij hopen dat het een gezellige vakantie wordt waarmee we dit, toch wel, vreemde 
schooljaar goed af kunnen sluiten! 
 
Wij hebben er in elk geval zin in!! 
 
Groetjes, 
Marije, Mizgin, Vanessa, Lisanne, Sinem en Bianca 
 
Adres: Zwaluwstraat 15 
Tel.: 06 52 36 05 45 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikcderegenboog.nl/
https://emojipedia.org/black-sun-with-rays/


 

   

 

 
 
Maandag 20 juli: 

Woehoeeee, vakantie!       
Om de gekke tijd die we hebben gehad dit schooljaar beginnen we de vakantie lekker rustig. 
De planning ligt in jullie handen, jullie zijn vandaag ‘de baas’. Neem iets leuks mee van thuis 
waar jij graag mee wilt spelen op de BSO. 
(als uw kind iets meeneemt van thuis is het handig als dit voorzien is van een naam) 
PM’ers: Mizgin en Marije 
 
 
Dinsdag 21 juli: 
Vandaag gaan we Tie-Dye’en! Het is de nieuwste trend van de afgelopen tijd 
en ontzetten hip! Het enige wat jullie hiervoor mee moeten nemen is een 
shirt (lange of korte mouw) of een paar sokken, of een joggingsbroek of wat 
jij graag wilt!  

(Hoe lichter de kleur van het kledingstuk, hoe leuker het effect      ) 
PM’ers: Mizgin, Sinem en Bianca 
 
 
Woensdag 22 juli: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Vandaag zetten wij een tent op in de BSO met allemaal spullen die je nodig hebt om te slapen 
in een tent. Denk aan een slaapzak, luchtbed, en een knuffel. Heb jij al eens gekampeerd? 
PM’ers: Bianca  
 
 
Donderdag 23 juli: 
Dinsdag zijn we begonnen met Tie – Dye’en. Vandaag is de dag waarop 
het kledingstuk afgemaakt kan worden en/of er nog een kledingstuk 
gedaan kan worden! 
PM’ers: Marije, Sinem en Mizgin 
 
 
Vrijdag 24 juli: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Vandaag hebben we een uitstapje naar de zeven meren in Maassluis, hier kunnen we 
genieten van het water en picknicken met elkaar. 
Als het buiten niet lekker genoeg is om te zwemmen kunnen we ervoor kiezen om naar het 
klauterwoud in Vlaardingen te gaan. 
PM’ers: Sinem 

 
 
 
 
 
 

https://ikcderegenboog.nl/


 

   

 

 
 
 
 
Maandag 27 juli: 
Vandaag gaan we voetballen. En voetballen doe je met een 
voetbal, makkelijk! 
Om het iets moeilijker te maken hebben wij er ‘Bubble – ball’ van 
gemaakt! Hoe dat er uit ziet zie je vandaag op de BSO. Op het 

plaatje alvast een voorproefje      . 
PM’ers: Marije en Mizgin 
 
 
Dinsdag 28 juli: 
Na het Tie-Dye’en van vorige week gaan we nog even verder  
met het versieren/vernieuwen/pimpen van onze kleding.  
Deze keer doen we dat niet met alleen maar verf maar kan dit ook 
met de schaar, kraaltjes, borduren, naaien, etc. Neem hiervoor een 
kledingstuk(ken) mee die jij graag wilt pimpen!  
PM’ers: Marije, Mizgin en Sinem 
 
 
Woensdag 29 juli: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Proeven 
Hou je van zoet of juist van hartig?? Vandaag gaan wij verschillende smaken proeven…. Weet 
jij wat je eet? ‘s Middags met fruit eten gaan we ook soorten proeven die we niet dagelijks op 
de BSO voorbij zien komen. Lekker hoor we zijn benieuwd. 
PM’ers: Marije 
 
 
Donderdag 30 juli: 
Vandaag gaan we verder met waar we dinsdag mee begonnen zijn. Het 
pimpen van onze kleren.  

Hoe stap jij aan het eind van de dag de deur uit?         
PM’ers: Sinem en Mizgin 
 
 
Vrijdag 31 juli: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Hollandse spelletjes 
Trek vandaag je sportieve kleren aan en je sportschoenen, want…. we gaan vandaag 
Hollandse spelletjes spelen. 
PM’ers: Sinem 

 
 
 
 

https://ikcderegenboog.nl/


 

   

 

 
 
 
Maandag 3 augustus: 
Voor vandaag hopen we op heerlijk weer met vooral de 
warme zon!  
De badjes staan buiten klaar om lekker in de badderen en 
ook een waterpistool kan op zo’n dag als vandaag niet 
missen! Bikini/zwembroek aan en gaan!  
PM’ers: Sinem en Vanessa 
 
 
Dinsdag 4 augustus: 
’s Ochtends maken we onze eigen lunch alvast klaar.  
Hierna gaan we op stap in de buurt en onderweg gaan we onze lunch gezamenlijk opeten 
tijdens de picknick.   
PM’ers: Marije, Sinem en Vanessa 
 
 
Woensdag 5 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Neem vandaag je zwemkleding en handdoek mee want als het mooi weer is gaan wij lekker 
genieten van het weer. De zwembaden en de parasols zetten we buiten. De waterpistolen 
hebben we ook verzameld, dus laat het feestje maar beginnen. 
PM’ers: Bianca 
 
 
Donderdag 6 augustus: 
Vandaag gaan wij met de busjes naar Framblij. Hier kunnen wij zelf 
ons fruit plukken en even lekker onze energie eruit gooien tijdens 
het spelen. Als we terug komen op de BSO kunnen we van ons zelf 
geplukte fruit iets lekkers maken.  
PM’ers: Lisanne en Sinem 
 
 
Vrijdag 7 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
WATERGEVECHT!!! REN WEG!!! 
Wat heb je hiervoor eigenlijk nodig ? Je mag elkaar nat maken met waterballonnen, 
waterpistolen en emmers water.  In de middag gaan we lekker genieten van onze cocktail. 
Hmmm… 
PM’ers: Bianca en Lisanne 
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Maandag 10 augustus: 
Zonnebrand op, zwemkleren aan, sportieve kleding eroverheen en de grootste avonturen 
beleven in Avonturis. We gaan hier te voet naartoe 
en zullen hier (als het weer mee zit) gezellig picknicken. 
PM’ers: Lisanne en Sinem 
 
 
Dinsdag 11 augustus: 
Vandaag gaan we, net als piraten, onze eigen schatkaarten maken. Wanneer onze 
zelfgemaakte kaarten klaar zijn gaan we op zoek naar de schat. Wie vindt hem als eerste?! 
Als lunch doen we het een beetje op z’n Frans, namelijk met een Croque Monsieur. Weet jij 
wat dat is?  
PM’ers: Sinem, Bianca en Vanessa 
 
 
Woensdag 12 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Je mag je eigen geverfde bloempot maken. Wij zorgen voor de zaadjes en jij zorgt ervoor dat 
deze thuis groeit.. In de middag gaan we langs de kinderboerderij bij De Regenboog. 
PM’ers: -  
 
 
Donderdag 13 augustus: 
Een pizza. Dat kennen we met tomatensaus, salami, tonijn, ananas, ham, 
paprika, etc. Maar vandaag maken we een bijzondere pizza. Hij hoeft niet 
in de oven, je hoeft dus niet te wachten tot je hem kan eten, hij is lekker 
en ook nog eens gezond…: een Watermeloen Pizza! Welke soorten fruit 
doe jij er op? 
PM’ers: Bianca en Lisanne 
 
 
Vrijdag 14 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Bleh slijm! 
Je mag vandaag je eigen slijm maken. Stiekem weten jullie al hoe het moet maar toch kijken 
we een filmpje om het slijm nog leuker te maken. 
PM’ers: Sinem en Vanessa 
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Maandag 17 augustus: 
Vandaag gaan we met de busjes naar Fort Drakensteijn, in Schiedam.  
Spelen, klimmen, klauteren op één van de vele klimtoestellen. 
Vergeet niet (met goed/mooi weer) je zwemkleren mee te nemen. Er is namelijk ook genoeg 
te doen met water bij de zand – en waterspeelplaats.  
PM’ers: Lisanne en Sinem 
 
 
Dinsdag 18 augustus: 
Vandaag gaan we onze eigen schatkisten maken. Dit doen 
we met karton, hout, verf en nog veel meer. Wat ga jij in je 
schatkist doen? 
’s Middags gaan we met elkaar bakken. Cakejes, koekjes, 
taart, of iets anders lekkers. Wat kies jij? 
PM’ers: Sinem en Vanessa 
 
 
Woensdag 19 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Vandaag staat de dag in het teken van FRUIT. Wij gaan verschillende soorten fruit proeven. In 
de middag maken wij ons zelfgemaakte ijsje... Hmmm… 
PM’ers: Vanessa 
 
 
Donderdag 20 augustus: 
Vandaag duimen wij opnieuw voor mooi weer. De badjes en het 
waterspeelgoed gaat weer naar buiten, het echte zomer gevoel! 
Bij het zomer gevoel hoort natuurlijk een ijsje. Die gaan we vandaag zelf 
maken, maar dan net even anders dan een ‘normaal ijsje’.  
Spannend hé?! 
PM’ers: Vanessa en Lisanne 
 
 
Vrijdag 21 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
Op vakantie stuur je wel eens een kaart. Voor wie ga jij een kaart maken en op de post doen? 
Neem vandaag het adres mee naar wie jij een kaart wilt sturen. Je kaart mag je helemaal zelf 
knutselen. Als we klaar zijn gaan we naar de brievenbus toe om deze op de post te doen. 
PM’ers: Sinem en Vanessa 
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Maandag 24 augustus: 
Vandaag gaan we voor iets lekkers, gezonds en ook nog eens  
lekker verkoelend is in de zomer. Met fruit, ijs en  
yoghurt maken we heerlijke smoothies. Welke smaak kies jij? 
 
Met mooi weer hebben we verschillende waterspellen op het 
programma staan. Bijv; flessenvoetbal, water gevecht, sponswringen 

en nog meer. Eigenlijk een hele verkoelende dag        
PM’ers: Lisanne en Sinem 
 
 
Dinsdag 25 augustus: 
Zonnebrand op, zwemkleren aan, sportieve kleding eroverheen en  
de grootste avonturen beleven in Avonturis. We gaan hier te voet naartoe 
en zullen hier (als het weer mee zit) gezellig picknicken met de lunch die we op de BSO zelf 
gemaakt hebben. Lekkerrrrrr! 
PM’ers: Sinem en Bianca 
 
 
Woensdag 26 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
In de ochtend gaan we lekker klimmen, klauteren en picknicken in Avonturis. In de middag 
maken wij onze eigen bruisballen voor in bad. 
PM’ers: Bianca 
 
 
Donderdag 27 augustus: 
Om de vakantie gezellig (op BSO De Regenboog) af te sluiten 
beginnen we alvast met het klaarmaken van het lokaal voor na de 
vakantie. Hebben jullie nog goede ideeën om in het lokaal te 
doen?!  
 
Ook sluiten we de vakantie af op z’n Italiaans. Bakmuts op, schort voor en we maken 
onze eigen echte pizza! Buon Appetito.    
PM’ers: Sinem en Lisanne 
 
 
Vrijdag 28 augustus: 
BSO De Regenboog is gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon: 
De laatste dag van de Zomervakantie… 
Vandaag wordt een creatief middag want we gaan onze eigen sleutelhangers van touw 
maken. In de middag gaan we lekker uitwaaien langs de waterweg. 
PM’ers: Sinem 

 

https://ikcderegenboog.nl/

