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Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij onze jaarplanning vakantieprogramma 2020 van BSO ’t Spoor.  
Met veel inspanning zorgen wij in 2020 weer voor een passend, uitdagend en boven al leuk 
en gezellig activiteitenaanbod voor in de vakanties. 
 
Om het inzichtelijk te maken, wordt dit vakantieprogramma weergegeven in een 
jaaroverzicht. Op deze manier is het duidelijk te zijn welke thema’s er voorbij gaan komen en 
welke activiteiten, uitjes en workshops er op de planning staan. 
 
Deze jaarplanning is gemaakt ná de voorjaarsvakantie van 2020. Het vakantieprogramma van 
de voorjaarsvakantie wordt daarom niet meegenomen in de jaarplanning. 
 
Aankomend jaar zullen de volgende thema’s aan bod komen: 
 
Meivakantie   Springtime! 
Zomervakantie  Het is zomer! 
Herfstvakantie   Muziek 
Kerstvakantie   Feest & Dans 
 
Elke week worden er verschillende soorten activiteiten aangeboden. Dit kan zijn sport en spel, 
creatief, bakken en koken of muziek, dans en theater. Ook worden er uitjes en workshops 
ingepland. Er zullen activiteiten aangeboden worden die gericht zijn op de jongere kinderen 
(4-6 jaar), activiteiten voor de oudere kinderen (7-12 jaar) en activiteiten die voor alle 
leeftijdsgroepen geschikt zijn. 
 
In deze flyer kunt u zien welke activiteiten er gepland staan in welke weken. Hou er rekening 
mee dat deze planning onder voorbehoud is, dus dat er nog van alles in de planning 
veranderd kan gaan worden. Ook vanwege het coronavirus. 
De daadwerkelijke planning, dus welke dag welke activiteiten er worden aangeboden, wordt 
ongeveer 4 weken voor de vakantie bekend gemaakt.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
Het team van BSO ‘t Spoor 
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Meivakantie        27 april – 5 mei 
 

Springtime! 
Creatief 
In mei leggen alle vogels een ei en staan alle bloemen in bloei. 
4-12 jaar Papieren bloemen maken 
4-12 jaar Vogelnestje knutselen 
 
Sport en Spel 
De donkere regendagen zijn nu écht voorbij, dus tijd om naar buiten te gaan! Laat jij 
zien hoe goed je kan rennen? 
4-12 jaar Estafette met hindernissen 
4-6 jaar Tikspelletjes 
7-12 jaar Levend Stratego 
 
Bakken en koken 
Mmm… Lekker smullen! Wie doet er mee met cupcakes bakken en versieren met 
marsepein bloemetjes? 
4-12 jaar Cupcakes bakken 
 
Uitje 
Wie gaat er mee dieren bekijken, aaien en knuffelen? 
4-12 jaar Naar de kinderboerderij 
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Zomervakantie (Week 1)     20 juli – 28 aug 
 

Het is zomer! 
Creatief 
De zomervakantie is begonnen! Tijd om ons een beetje voor te bereiden op de 
zomerwarmte! Bekijk de zomer door een roze bril, laat jezelf afkoelen met een 
zelfgemaakte waaier met een lekker ijsje in de hand. 
4-12 jaar (Zonne)brillen knutselen 
4-12 jaar Waaier knutselen 
4-12 jaar IJsjes knutselen 
 
 
Sport en Spel 
Binnen zitten is zonde. Tijd om naar buiten te gaan! 
4-12 jaar Slagbal 
4-12 jaar Boogschieten 
4-12 jaar Hutten bouwen 
 
Bakken en koken 
Help je mee om een geslaagde picknick te maken?  
4-12 jaar Hapjes maken voor een picknick 
 
Uitje 
Is de tas met lekkers ingepakt? Tijd om te picknicken! 
4-12 jaar Picknicken in het bos! 
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Zomervakantie (Week 2)     20 juli – 28 aug 
 

 

Het is zomer! 
Creatief 
Zon, zee en zand! 
4-12 jaar Teenslippers op het strand 
4-12 jaar Vuurtoren knutselen 
4-12 jaar Zeilboten op zee knutselen 
 
Sport en Spel 
Sport je mee? 
4-12 jaar Voetbal training 
4-12 jaar Tennis 
 
Bakken en koken 
Gezond, maar ook vooral erg lekker. 
4-12 jaar (Gezonde) wraps maken 
 
Uitje 
Ga je mee klimmen en klauteren? 
4-12 jaar Naar Jungle Gemz 
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Zomervakantie (Week 3)     20 juli – 28 aug 
 

 

Het is zomer! 
Creatief 
Van het strand, de zee in. Welke wonderlijke waterwezens komen wij daar tegen? 
4-6 jaar Een diepzeelandschap met ecoline 
7-12 jaar Octopusje van wol 
4-12 jaar Een aquarium in een Cd-hoesje 
 
Sport en Spel 
Laat jij zien hoe goed je bent met een bal? 
4-12 jaar Super Mario trefbal 
4-12 jaar Paaltjes/flessen voetbal 
4-12 jaar Volleybal 
 
Bakken en koken 
Een smoothie is altijd een goed idee. Wat is jou favoriete fruitcombinatie? 
4-12 jaar Smoothies maken 
 
Workshop 
4-12 jaar ??? 
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Zomervakantie (Week 4)     20 juli – 28 aug 
 

 

Het is zomer! 
Creatief 
Laten we deze week een beetje kliederen… 
4-12 jaar Slijm maken 
4-12 jaar Zouttekening maken 
4-12 jaar Cactus knutselen 
 
Sport en Spel 
Het is zomer, dus tijd om naar buiten te gaan! 
4-12 jaar Ballon trappen 
4-12 jaar Badminton 
4-12 jaar Verstoppertje 
 
Bakken en koken 
Help mee om dit Indische lekkernij te maken? 
4-12 jaar Indische broodpudding maken 
 
Uitje 
Even eropuit 
4-12 jaar Naar Verkeersspeeltuin Amersfoort 
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Zomervakantie (Week 5)     20 juli – 28 aug 
 

 

Het is zomer! 
Creatief 
Wie maakt de mooiste masker? 
4-6 jaar Eierdoos maskers 
7-12 jaar Gipsmaskers maken 
 
 
Sport en Spel 
Even in beweging komen! 
4-12 jaar Zelfverdediging 
4-12 jaar Trefbal 
4-12 jaar Voetbal 
 
Bakken en koken 
Help jij mee de lekkerste wentelteefjes te maken? 
4-12 jaar Wentelteefjes maken 
  
Workshop/Uitje 
4-12 jaar ??? 
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Zomervakantie (Week 6)     20 juli – 28 aug 
 

 

Het is zomer! 
Wat?! De zomervakantie is bijna afgelopen? Dan moeten we er nog even snel 
van genieten! Nog even wat leuks knutselen, nog even gezellig met z’n allen 
buiten sporten en nog even wat lekkers maken . En bovendien is er nog het 
jaarlijkse Rambonnetdag in het bos waar we allerlei leuke, sportieve maar 
bovenal gezellige activiteiten gaan doen. Informatie hierover volgt. Ben jij er 
klaar voor om van de laatste week een top week te maken? 

Creatief 
Kliederen en kladderen met zand, zeepsop en bloem en de juiste verhouding te 
vinden om de mooiste bouwwerken te maken. 
4-12 jaar  Kinetisch zand maken 
 
Sport en Spel 
Het is zomer, dus tijd om naar buiten te gaan! 
4-12 jaar Lijnen rugby bal (op Bizonveld) 
4-12 jaar Levend Stratego (op Bizonveld/in het bos) 
4-12 jaar Voetbal en/of hockeytoernooi 
 
Bakken en koken 
Simpel te maken, lekker om te eten. Welke ingrediënten vind jij het lekkerst? Gooi dat 
erop 
4-12 jaar Flammkuchen maken 
 
Uitje 
Gezellig met z’n alle sporten en spelen 
tijdens het jaarlijkse Rombonnet in het 
bos! Wij gaan een geweldige 
zomervakantie afsluiten. Kom jij ook? 
Rombonnet 
  



 

 

JAARPLANNING VAKBANTIEPROGRAMA 2020 BSO ‘T SPOOR 

9 

 

Herfstvakantie       19 okt – 23 okt 
 
 

Muziek 
Creatief 
Laten we muziek maken! Maar wel met ons eigen gemaakte muziekinstrumenten. 
4-6 jaar Kikkercastagnetten maken 
  Wasknijperrasp maken 
7-12 jaar Een PVC-panfluit maken 
  Een kleerhangerharp maken 
4-12 jaar Een Afrikaanse duimpiano maken 
 
Sport en Spel 
Als er muziek draait, kunnen we niet stil blijven staan! 
4-12 jaar Stopdans 
4-12 jaar Muziekspeurtocht/Muziekquiz 

 
Bakken en koken 
Het is herfst, dus tijd om iets te maken dat hoort bij het seizoen. 
4-12 jaar Pompoensoep maken 
 
Workshop 
We gaan laten zien hoe getalenteerde muzikanten we zijn! 
4-12 jaar Een muziekworkshop 
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Kerstvakantie (week 1)      21 dec – 31 dec 
 

Feest en dans 
 

Creatief 
Wat is een kerst zonder sterren en lichtjes? 
4-6 jaar Kerststerren maken 
7-12 jaar Kerstlichtjes maken 
 
Sport en spel 
Als het feest is, dansen we. Dus tijd om dat te leren hoe dat moet! 
4-12 jaar Workshop Werelddansen óf Workshop modern/hiphop/streetdance 
 
Bakken en koken 
Je was toch niet van een feestje te vieren zonder wat lekkers erbij? Dus tijd om een 
lekkere feestmaaltijd te maken! (En natuurlijk op te eten!) 
4-12 jaar Feesthapjes maken 
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Kerstvakantie (week 2)      21 dec – 31 dec 
 

Feest en dans 
 
Creatief 
Met kerst en oud-en-nieuw is het altijd aardig om een kaartje te sturen naar mensen 
van wie je houd. En het is nog leuker als dat een kaartje is die je zelf hebt gemaakt! 
4-12 jaar Kerstkaarten en Nieuwjaarskaarten maken 
 
Sport en Spel 
Gewoon lekker bewegen.  
4-12 jaar Bewegingsspelletjes met het thema kerst en oud-en-nieuw 
 
Bakken en koken 
Laten we wat lekkers maken! En om in de kerststemming te blijven: het worden 
kerststerren en kerstbomen! 
4-12 jaar Appel- en kaasflapjes maken 
 
Uitje 
Kids on ice! 
4-12 jaar Naar de schaatsbaan 
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