
Vakantie programma BSO Oud Zandbergen     
  

Inleiding  
  

Hierbij presenteren BSO Oud Zandbergen met trots hun jaarplanning 
vakantieprogramma 2020!  

Met veel inspanning zorgen wij in 2020 voor een passend, uitdagend en bovenal 
gezellig activiteitenaanbod, wat vanaf dit jaar zal worden aangekondigd in een 
jaarplanning.  

 Om het voor u inzichtelijk te maken wordt dit programma weer gegeven 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 gaan komen;  

Zomervakantie:  

Herfstvakantie:  

Kerstvakantie:  

Er worden elke week 3 disciplines aangebo den. Dit kan zijn sport en spel, muziek, 
dans en theater, cultuursnuiven, natuur en techniek, kokkerellen of creatief. Er zal 
1 vaste activiteit per week aangeboden worden en per dag een activiteit. Kan je 
niet kiezen, geen probleem want de vaste activitei t komt de hele week terug!  

 In dit boekje ziet u welke activiteiten er in welke weken georganiseerd gaan 
worden. De daadwerkelijke planning, welke dag wat aangeboden wordt, ontvangt 
u minimaal 2 weken voor de vakantie. 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 Oud Zandbergen. 
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Zomervakantie (week 1)     Thema: Zon, Zee 
en Strand  

  

Week thema: Warmte  

  

Het is zomervakantie en dat is lekker. Maar soms kan het ook te warm zijn. Deze week 
maken wij het een meeste frisser in de BSO en zoeken en maken we zelf verkoeling! 

  

  

Weekactiviteit  

  

Smoothie maken:  Wat is jouw favoriete fruit? Denk je dat dat ook lekker is in  
   een smoothie? 

Kook  

Wat koelt jou af? En kan een lekkere smaak geven aan jouw water? We hebben 
fruit in ijsblokjes maken.  

  

Creatief  

Altijd al eens het plein willen verven? Het kan deze week ! Laat jij je creativiteit los 
gaan?  

Sport en Spel  

Hoe goed kan jij vangen? Maar pas op vang je niet splash..  
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 Zomervakantie (week 2)    Thema: Zon, Zee 
en strand  

 

Week thema: Water  

Heerlijk spetteren en spatteren met water, hoe fijn is dat! Wat kunnen we allemaal 
met water op de BSO? 

  

  

Weekactiviteit  

  

Aquarium maken in een potje:  Welke dieren leven in de zee? Kan jij ze een mooi 
thuis geven? 

  

 

Sport en spel  

 Waterballonnen/waterp istolen festijn! wie blijft er het droogst?  

Koken  

we gaan iets kouds, lekkers en gezonds maken rara wat is het? 

 Creatief  

 Laat de kunstenaar in jezelf naar boven komen! We gaan met verf en water het 
mooiste kunstwerk maken.  
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 Zomervakantie (week 3)      Thema: Zon, Zee 
en Strand     

 Week thema: Strand  

 Heerlijk een dagje naar het strand! Maar wat als we niet naar het strand kunnen? We halen 
het strand een beetje naar de BSO, ga je mee? 

 

   

Weekactiviteit  

 

Gekleurd zandpotjes: Ben jij een zandtovenaar? en krijg je de mooiste kleuren op elkaar? 

 

 Sport en spel  

Blotevoetenpad (workshop) Wat voel jij allemaal aan je voeten? Oe dat kriebelt, aah die is 
slijmerig wat zou het toch zijn?  

 

Creatief  

Hoe groot wordt jouw zandkasteel?  

 

kok en 

Kan je zand eten? Nee toch?? Maar er is wel een manier om het te eten vind jij het uit? 
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 Zomervakantie (week 4)    Thema: Zon, Zee 
en strand          

Week thema: Dieren in de zee 

 Visje, visje in de zee. Zwem jij nog eens met mij mee? Deze kennen we allemaal al. Maar 
welke dieren leven er nog meer in de zee? Ga je mee op ontdekking? 

 

   

Weekactiviteit  

Welke dieren zitten er in de zee? Maak jij je eigen zeedier?  

 

 

Creatief  

 Vissen zijn mooi maar hoe mooi is die van jou? 

 

Sport en spel  

Pinguïns zijn super snel als ze op hun buik glijden maar hoe snel ben jij? 

  

 Koken  

 Eet jij wel eens vis? Maar weet je ook hoe je het maakt? Maak jij je eigen vissticks? 
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Zomervakantie (week 5)    Thema: Zon, Zee 
en Strand         

 Week thema: Kamperen  

 In augustus kan het weer soms te warm zijn.  Dan spelen we meestal rustig binnen. Maar 
het is wel leuk om even naar buiten te gaan om een tent te bouwen. Lekker bezig zijn!  

  

  

Weekactiviteit  

Tent bouwen: Kan jij samen met de anderen een toffe tent bouwen met plek voor 
iedereen?  

  

 

Sport en spel  

Op de camping kun je veel spelletjes spelen welke spelletjes ken jij die vaak op de 
Camping gedaan worden? 

  

koken  

Heb jij wel eens jam gemaakt? We gaan heerlijke pruimenjam maken. 

 

Creatief  

Als je op vakantie bent stuur je vaak een kaartje voor wie maak jij een kaartje?  
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Zomervakantie (week 6)   Week Thema: Terug 
naar school       

De vakantie is bijna weer voorbij. Daarom hebben we deze week een feestelijke sfeer op 
de bso. We zullen de hele week koekjes bakken en kopjes thee drinken. Heerlijk!  

  

Weekactiviteit  

We hebben genoten van de vakantie nu we bijna naar school gaan. Hebben we een 
heerlijke High thee.   

  

 

Sport en spel  

 voor thee moeten we water hebben breng jij het water zo snel mogelijk naar de goede 
plek?  

 

Koken  

Bij een high thee horen lekkere hapjes maak jij een lekker koekje voor bij de thee?  

 

Creatief  

maak jij zelf je theezakjes zo wordt het nog leuker!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Herfstvakantie        Thema: Herfst  
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 Nu de blaadjes vallen en het meer gaat regenen zorgen we voor leuke 
activiteiten passend bij  de tijd van het jaar.  

  

  

  

Weekactiviteit  

Spinnenwebben gaan we meer zien hoe ziet die van jou er uit?  

  

  

Sport en spel  

Kom jij naar de overkant zonder vieze voeten?  

 

Koken  

Soep maakt je lekker warm. Welke soep zou het worden? 

  

Creatief  

Nu planten en bloemen veranderen kunnen we vast een mooi bloemstukje maken  
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Kerstvakantie (week 1 )        

 Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O, what fun it is to ride in a one -horse open 
sleigh 

 

 

Creatief  

Kerststempel van aardappel  

Koken  

Kerst fruitspies  

Sport en spel  

Sport activiteit Niek  

  

   

 

 

Handig om te weten  

25 en 26 december en 1 januari is de BSO gesloten 

  

  

 

  

 

 

Kerstvakantie (week 2) 

 Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O, what fun it is to ride in a one -horse open 
sleigh 
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Creatief        

 Kerstballen van zoutdeeg  

Koken  

Kerst koekjes bakken 

Sport en spel  

sportactiviteit Niek  

  

  

 Handig om te weten  

25 en 26 december en 1 januari is de BSO gesloten 
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