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Vakantie jaarprogramma 2021 

INLEIDING 
Voor u ligt het vakantie jaarprogramma van BSO Stepping Stones 
voor 2021! 

Om het voor u inzichtelijk te maken wordt dit programma weer ge-
geven in een jaaroverzicht. Op deze manier wordt duidelijk welke 
thema’s er voorbij gaan komen en welke uitjes er gepland zijn. 

Aankomend jaar zullen de volgende thema’s aan bod komen: 
 

 Voorjaarsvakantie - Skihut 

 Meivakantie - 1001 nacht 

 Zomervakantie - Regenboog 

 Herfstvakantie - Natuurzoekers 

 Kerstvakantie - Winter Wonderland 

 
In dit boekje ziet u welke activiteiten er in welke weken georgani-
seerd gaan worden. De daadwerkelijke planning, welke dag wat 
aangeboden wordt, wordt uiterlijk 4 weken van te voren bekend 
gemaakt op de BSO. Zo kunt u op basis van deze planning kiezen 
voor een bepaalde opvang dag, voor de activiteit die het beste past 
bij uw kind. 

 
Wij hebben er zin in! 

 

Team BSO Stepping Stones 
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VOORJAARSVAKANTIE 
22 februari tot en met 26 februari 

Als wij niet op wintersport kunnen, halen we de wintersport toch 
gewoon naar Stepping Stones! Samen zullen we ontdekken wat we 
allemaal voor leuks kunnen doen in de skihut. 

In de skihut 

Creatief 

Warme chocolademelk 

Hmm, even opwarmen na al 
die activiteiten in de sneeuw. 

Apfelstrüdel 

Dat is smullen! Eerst hebben 
we de nodige handjes nodig 
om het gerecht te maken. 

 

 

Après ski 

Dans jij mee op de foute hits in 
de après ski hut? Laat ons je 
beste dance moves zien. 

Sneeuwman-estafette 

Welk team kan zich het snelst 
verkleden als sneeuwman en 
sleept de overwinning binnen? 

Sneeuwballengevecht 

Gooi zo snel mogelijk alle 
sneeuwballen naar de andere 
kant. Is jouw veld helemaal 
leeg, dan heb je gewonnen! 

Rendierentikkertje 

Zorg dat je goed luistert naar 
de belletjes, dat is je enige mo-
gelijkheid om weer te ontsnap-
pen. 

Skiwedstrijd 

Niets is wat het lijkt: het draait 
hierbij om samenwerking! 

Wintersportspel 

Luister goed en reageer snel; 
anders ben je af! 

 

Sport en Spel 

Koken 

Bouw je eigen iglo 

Helaas kunnen wij niet met 
echte sneeuwblokken een iglo 
bouwen, maar met suikerklont-
jes komen we ook een heel 
eind! Past er een ook raam of 
een deur in? 

Sneeuwpopsok 

Ja, je leest het goed! Maak je 
eigen sneeuwpop met een wit-
te sok. 

Twinkle, twinkle, little star 

Vouwen en knippen tot we die 
prachtige sterren op het raam 
kunnen hangen. 

Skiën maar! 

Knutsel je eigen skiër op zijn 
flitsende skies! En nu roetsj, 
de berg af! 
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Meivakantie 

3 mei tot en met 14 mei 

Tijdens de meivakantie gaan wij ons in de Arabische sferen onder-
dompelen en uitermate goed vermaken. Van buikdansen tot een 

kamelenrace, alles komt in de vakantie voorbij.  

1001 nacht 

Creatief 

Sfeer met een olielamp  

Ken je de olielamp uit Aladin? 
Ook wij kleien een olie-lamp 
voor wat gezelligheid.  

Knutsel je eigen tapijt  

Maak met een vlechtmatje je 
eigen tapijt en versier hem 
met prachtige elementen.  

Sport en Spel 

Couscous-salade  

Allerlei groenten en ge-
droogd fruit kunnen in deze 
heerlijke salade. Dat wordt 
smullen.  

Thee ceremonie  

In het Midden-Oosten drinkt 
men op een hele andere ma-
nier thee dan hoe wij dat hier 
in Nederland gewend zijn. 
Laten we eens experi-menten 
met andere thee.  

Koken 

Vliegend tapijt  

Wij gebruiken het vliegend 
tapijt als vervoersmiddel voor 
het bezorgen van goe-deren. 
Welk team werkt het beste 
samen en bezorgt alle goe-
deren als eerst?  

Workshop 

Waarzegster  

Wat ligt er voor jou in het 
verschiet? Vandaag mag je de 
speciale tent binnen en wordt 
er in de glazen bol gekeken. 
Wordt je later piloot of toch 
dierenverzorger?  



1001 nacht 

Creatief 

Licht in het donker  

We gebruiken de mooiste 
patronen voor ons kaarsen-
potje om het licht te laten 
schijnen.  

Tringeling, ik hoor de bel.  

We maken een kroon of een 
mooie riem met de nodige 
belletjes eraan. Nu passen we 
helemaal in het 1001-nacht 
thema.  

Sport en Spel 

Kamelen Race  

Een echte sport in het Midden
-Oosten, waarbij de kamelen 
zo snel mogelijk moeten ren-
nen. Wie denk jij dat het al-
lersnelst is?  

Diamantenrace 

Ben jij de rovers te snel af en 
weet je de meeste diamanten 
te veroveren? Dan ben jij de 
winnaar! 

Workshop 
Koken 

Buikdansen  

Bewegen kunnen de kin-
deren van Stepping Stones 
als de beste. Nu gaan we 
eens even flink bewegen met 
onze heupen tijdens een 
workshop buikdansen.  

Tulband  

Hmm, we doen de schorten 
om en bakken een gezonde 
tulband. We kunnen einde-
loos variëren met verschil-
lende ingrediënten.  
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Meivakantie 



ZOMERVAKANTIE 

In de zomervakantie houden wij ons bezig met alle kleuren van de 
regenboog. Elke week staat er een andere kleur centraal: 

Rood, oranje, geel, groen, blauw en paars! 
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19 juli tot en met 27 augustus 
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ZOMERVAKANTIE 

De eerste kleur van de regenboog is rood! Waar denk je dan aan? 
Misschien aan aardbeien of juist een stopteken. Of natuurlijk: 
’Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen’! Let’s find out. 

Rood 

Creatief 

19 juli tot en met 23 juli 

Week 1 

Waarbij? Aardbei! 

Lekker aan de slag met klei 
en rode verf. Vorm je aardbei 
helemaal tot je eigen smaak. 

Schilderij  

Haal al je kunstenaar skills uit 
de kast en laat zien hoe je 
met verschillende tinten rood 
wat moois kan maken! 

Allerliefste beestje 

Vouw je eigen lieveheers-
beestje en versier het met 
allemaal stippen 

Sport en Spel 

Dobbel kleuren spel 

Dobbelen met allerlei verschil-
lende kleuren maar let wel 
goed op als je de kleur rood 
dobbelt! 

Tomatensoep tikkertje 

Gehaktballen en tomaten, tik 
alle ingrediënten de pan in, 
maar wel snel want de tijd die 
tikt… 

Eierrace met waterballon-
nen   

Wie de hoogste score haalt 
met de waterballonnen race 
maakt kans op een te-gekke 
prijs  

Koken 

Ketchup  

Kliederboel of echte ketchup? 
Stroop je mouwen maar op 
en laten we er achter komen.. 

Rood fruit 

Aardbeien, blauwe bessen, 
frambozen, bramen..  

Jam  

Je eigen aardbeienjam ma-
ken, wie wilt dat nou niet! 
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ZOMERVAKANTIE 

In de tweede week van de zomervakantie wanen wij ons in een 
oranje bubbel! Denk aan het EK voetbal en de oerhollandse spelle-
tjes die we kunnen gaan doen. 

Oranje 

Creatief 

26 juli tot en met 30 juli 

Week 2 

Vinger-voetbal 

Niet met je voeten maar met 
je vingers spelen wij het EK 
voetbal dit jaar! 

Laat de leeuw in je los 

Vouw een mega vette oranje 
leeuw 

Windmolen 

Niks is meer oranje dan onze 
Nederlandse windmolens. Nu 
maar hopen dat er veel wind 
staat! 

Koken 

Tulpen happen 
We maken heerlijke eetbare 
bloemen. Durf jij ze op te 
eten? 

Oranje smoothie 

Hmm, al het fruit snijden en 
in de blender. Dat is smullen. 

Raketjessss 

We maken onze eigen raket-
ijsjes. Welke fruit hebben we 
nodig? 

Sport en Spel 

Oer-hollandse spelletjes 
dag 

Alles komt voorbij: spijker-
poepen, blikgooien, zaklopen. 
Dat wordt lachen, gieren en 
brullen! 

Sjoelcompetitie 

Nu barst de strijd echt los! 
Weet jij de sjoelcompetitie te 
winnen? 

Koningshuistikkertje 

Ben jij Willem-Alexander of 
Maxima? Dat wordt in dit spel 
bepaald. 

Kleurentikkertje 

Luister goed en reageer zo 
snel mogelijk: alleen dan win 
je dit spel. 

Workshop 

Lekker sporten onder profes-
sionele begeleiding! 
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ZOMERVAKANTIE 

De derde week staat geel centraal: natuurlijk de kleur van de zon. 
We mogen hopen dat deze lekker schijnt in de zomervakantie. 

Geel 

Creatief 

2 augustus tot en met 6 augustus 

Week 3 

Fleurig 

Even een klein raadsel; het s 
geel en heel hoog? 

Zon zee strand 

Maak jij het grootste of het 
mooiste zandkasteel? 

Sport en Spel 

Regenboogspel 

De kleur geel is verdwenen. 
Kunnen jullie hem nog terug-
vinden? 

Koken 

Sunshine 

Er zitten allemaal lekkere 
stukken fruit in deze 
smoothie, maar zal hij ook 
lekker smaken? Dat gaan wij 
uitproberen! 

Science en Techniek 

Sterrenwacht 

Weet jij hoe de zon er van 
dichtbij uitziet? En wat je met 
een telescoop allemaal kan 
zien. Laten we op onderzoek 
uitgaan.  

Uitje 

Lampje geef licht 

Wat is er allemaal nodig om 
een lampje te laten branden 
en kunnen wij dat ook? Mis-
schien met een aardappel? Of 
met een citroen? Wie weet….. 
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ZOMERVAKANTIE 

De vierde kleur is groen: de kleur die we veel terugzien in de natuur 
om ons heen.  Lees snel hier snel verder wat we gaan doen! 

Groen 

Creatief 

9 augustus tot en met 13 augustus 

Week 4 

Alle groene kleuren van 
de regenboog! 

Weet jij hoeveel verschillende 
kleuren groen de bladeren 
van de boom heeft? Maak 
jouw eigen boom creatie met 
verschillende groene kleur-
tjes! 

Wat voor groene bloemen 
kunst kies jij? 

Wat is jou favoriete bloem of 
plant? Neem de ze mee en 
maak je eigen bloemen kunst 

Sport en Spel 

De sluwe slang! 

Ben jij zo sluw slang? Dan 
lukt het jou vast om de slang 
te doorbreken. 

Hij is niet zo groen uit als 
dat hij eruit ziet! 

Kom jij je kookkunsten sho-
wen? Dan maken we samen 
een lekker groen tussendoor-
tje 

Glibber Glibber de Glibber 

Ontpop jij als een ware chef? 
Maak je eigen glibberige des-
sert! 

Koken 

Science en Wetenschap 

Levensgroot zoek boek! 
(Groene speurtocht) 

Hey! Zoek je mee? Hoeveel 
verschillende dingen vind jij 
buiten in het groen? 

Uitje 

Oei het groeit! 

Kweek je eigen bonen! Wat 
denk jij wat eruit komt? 

De grote kleuren truc 

Hou jij van iets magisch?? 
Maak een roos in jouw favo-
riete kleur! 
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ZOMERVAKANTIE 

Inmiddels zijn we alweer bij de vijfde kleur aanbeland: blauw! Na-
tuurlijk zijn de lucht en het water blauw, maar wat kun jij nog meer 
verzinnen? 

Blauw 

Creatief 

16 augustus tot en met 20 augustus 

Week 5 

Let’s go to the beach 

Kan je een mini zandkasteel 
maken of maak je liever een 
palmboom of een emmer? Of 
misschien maak je ze allemaal 
voor je eigen mini-strand.  

Diorama  

We maken een diorama van 
zeedieren. Wat hebben we 
ervoor nodig? Een steen, 
schelpen en zand en natuur-
lijk ook veel gekleurde vissen 
en zeewier.  

Science en Techniek 

Breng je zwembroek of extra 
kleding mee, want jullie kun-
nen nat worden!  

Water estafette. 

Welke groep kan het beste 
samenwerken, kan water 
goed vangen en een bal laten 
rollen zonder het aan te ra-
ken? Dan zijn we gelijk lekker 
afgekoeld!  

Blueberry ice-cream 

We gaan bessenijs maken, 
blauwe bessen ijs - maar wel-
ke kleur wordt het ijs dan? 

Regenboogfruit 
Verder gaan we een regen-
boog van fruit maken. Lekker 
fris en kleurrijk.  

Koken 

Sport en Spel 

We gaan onderzoeken of din-
gen drijven of zinken, en is 
het mogelijk om iets wat zinkt 
ook te laten drijven? Hoe 
gaan we dat doen? Misschien 
met een beetje magie!  

Uitje 

Lekker picknicken onder een, 
hopelijk, stralend blauwe 
lucht. 
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ZOMERVAKANTIE 

De laatste week van de zomervakantie wordt geheel in stijl afgeslo-
ten: we zullen ons deze week op een paarse wolk begeven. 

Paars 

Creatief 

23 augustus tot en met 27 augustus 

Week 6 

Het paarse nijlpaard  
Wat weet je allemaal van een 
Nijlpaard? Hij leeft in het wa-
ter, hij is dik, hij heeft een 
klein staartje en … hij is 
paars. Of toch niet?  

Bloemenpracht               
Salie, petunia, Sering, blauwe 
regen…. Weet je al wat dit 
zijn? Je kan ze op een vaasje 
zetten en ze ruiken heerlijk! 
Maar vandaag doen wij er iets 
anders mee.  

Geuren reis  
Vandaag gaan wij op geuren 
reis naar Frankrijk en belan-
den we midden in een laven-
delveld. Aan het einde van 
onze reis ruiken wij heerlijk 
naar deze mooie kleine paar-
se bloemetjes.  

Sport en Spel 

Paarse pannenkoeken   
Doe je schort voor en zet je 
koksmuts op! We gaan heer-
lijke pannenkoekjes bakken.  

Koken 

Science en Techniek 

Puf je Paars  
Als je heel hard sport krijg je 
een rood of soms zelfs paars 
gezicht. Drie keer raden wat 
wij vandaag gaan doen?  
 
Het paarse mysterie  
Er zijn mysterieuze dingen 
aan de hand op de BSO. We 
zoeken naar goede detectives 
om het mysterie te ontrafe-
len.  

Lavalamp                       
Vind jij een lavalamp ook zo 
magisch? Je houdt de lamp in 
je hand, beweegt hem heen 
en weer en kijkt hoe de vloei-
stof zich in verschillende kleu-
ren en vormen splitst.  

Workshop 

Sport je rot  
Vandaag komt er iemand een 
sportles geven op de BSO. 
Vergeet niet om je snelste 
schoenen mee te nemen en 
een hele berg energie!  
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HERFSTVAKANTIE 

18 oktober tot en met 22 oktober 

In de herfstvakantie trekken wij onze laarzen aan en gaan wij de 
natuur eens van wat dichterbij bekijken. 

Natuurzoekers 

Mozaïek 

We gaan een plaatje inkleu-
ren maar deze keer gebrui-
ken we geen potloden, stiften 
of verf! Spannend. 

Blad kunst 

We gebruiken één groot ge-
vallen blad om een dier of 
een superheld te maken - of 
misschien kan je iets anders 
verzinnen om met een blad te 

Creatief Sport en Spel 

Herfsbladeren estafette 

Overal mooie gekleurde 
herfstbladeren. Maar ze lig-
gen ook in de gymzaal, wat 
doen ze daar en wat gaan wij 
ermee doen?  

Regenplas tikkertje 

In de herfst kan het soms 
flink regenen. Nu liggen er 
ook regenplassen in de gym-
zaal!  Kijk uit dat je er niet in 
komt te staan.  

Koken 

Pompoensoep 

We maken een lekkere pom-
poen soep om ons op te war-
men.  

Uitje & Workshop 

Let’s go outside! 

We gaan een wandeling ma-
ken en onderweg verzamelen 
we alles wat we kunnen vin-
den rondom de herfst. Dat 
zijn best veel spullen. Terug 
op de BSO gaan we deze din-
gen uit de natuur gebruiken 
om te knutselen.  

Science en Techniek 

Challenge 

We hebben een bouw chal-
lenge voor alle kinderen van 
de BSO. Er zijn 4 onderdelen 
en jullie mogen even oefe-
nen.  Als jullie tevreden zijn 
maken we even een foto van 
je creatie. Weet jij al wat we 
gaan doen en win jij of je 
team een van deze challen-
ges?  
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KERSTVAKANTIE  
20 december tot en met 24 december 

Tijdens de donkere dagen in de kerstvakantie verkeren wij ons in 
een winter wonderland. Ook zitten kerst en oud en nieuw er natuur-
lijk weer aan te komen! 

Winter Wonderland 

Let it snow  
Wist je dat geen een 
sneeuwvlok hetzelfde is? Ze 
hebben allemaal hun eigen 
unieke patroon. We gaan 
vandaag uitzoeken hoe die 
patronen in elkaar zitten en 
of wij onze eigen unieke 
patroon kunnen ontwerpen.  
 
IJskoningin knutsel  
Don’t let her go! Tover met 
een klein beetje magie een 
prachtige ijskoningin uit je 
vingers.  
 
Vuurwerkpijlen 
Deze vuurwerkpijl schiet de 
lucht in om in honderddui-
zend kleuren uit elkaar te 
spatten!  

Creatief Sport en Spel 

Handig om te weten: 

Vrijdag 24 december is het kerstavond. 
De BSO sluit dan om 17:30 uur.  

Sneeuwbal Tikkertje  
In ons winter wonderland 
kan er één ding natuurlijk 
niet ontbreken! Spring, rol, 
duik en vlieg om deze ra-
zendsnelle sneeuwballen te 
ontwijken. Wie is de beste 
sneeuwbaltikker? 
 
Een Olaf om te knuffelen  
Olaf was al schattig, maar 
na vandaag is hij ook 
heeeeeel knuffelbaar! Do 
you wanna build a snow-
man? 
 
‘T grote marshmallow 
spel   
Je kan ze aan een stokje 
roosteren boven een vuur-
tje, maar wij doen er van-
daag wat anders mee.  

Koken 

Vriezen en dooien  
Als er dit jaar geen ijs komt 
om op te schaatsen dan 
moeten we zelf maar voor 
ijs zorgen. Maar is ons ijs 
om op te schaatsen of om 
op te eten? 

Workshop 

Vandaag komt er iemand 
naar de BSO om een winter-
se workshop te geven. Het 
blijft nog even een geheim 
wat we gaan doen. Wat we 
wel vast verklappen is dat 
het super leuk gaat worden!  
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KERSTVAKANTIE  
27 december tot en met 31 december 

Winter Wonderland 

IJspegels van zilverfolie  
Ze hangen aan de dakgoot, 
ze zijn  lang, puntig, glibbe-
rig en heeeeel koud! Ra Ra 
wat is het?  
 
IJspaleis architectuur  
We ontwerpen ons eigen 
ijspaleis en bouwen het van 
een heel bijzonder wit bouw-
materiaal 
 
Winters Borduursel  
Voor dit knutselwerkje moet 
je heel precies zijn en veel 
geduld hebben maar het 
eindresultaat mag er we-
zen!   

Creatief Sport en Spel 

Wie is de ijsbeer  
De ijsbeer ligt lekker te dob-
beren op een ijsschots als hij 
ineens wakker schrikt van 
een bende kwetterende pin-
guins. De ijsbeer heeft hele-
maal geen zin om met de 
pinguïns te spelen, wie helpt 
de ijsbeer ontsnappen? 
  
Kerst speurneuzen   
Om dit spel te winnen moet 
je goed kunnen speuren, 
puzzelen en heel snel en 
slim zijn. Heb je als eerst de 
code gekraakt dan kun je 
een mooie prijs winnen!  

Koken 

SnoepSneeuwbal  
Wij rollen vandaag mooie 
sneeuwballen maar je kunt 
er maar beter niet mee gooi-
en.  
 
Sneeuwvlok uit de oven  
Alle bakchefs verzamelen! 
Op het menu staat een lek-
ker knapperige en gezond 
koekje! 
 
Winterwonderlandschap  
We bakken ons eigen win-
terwonderlandschap 

Handig om te weten: 

Vrijdag 31 december is het oudjaarsavond. De BSO sluit dan om 
17:30uur.  

Workshop 

Vandaag komt er iemand 
naar de BSO om ons te ver-
rassen met een leuke work-
shop! We verklappen niet te 
veel maar wat we wel vast 
kunnen vertellen is dat er 
een boel winterse magie bij 
komt kijken! Komt dat zien… 


