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Inleiding 

Hierbij presenteert BSO Sport en bewegen met trots en sportplezier 
hun jaarplanning vakantieprogramma 2020. 
Met veel inspanning zorgen wij in 2020 weer voor een passend, 
uitdagend en boven al gezellig activiteitenaanbod. 

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; 
Meivakantie     Samen werken jong 

en oud(teamwork) 
 

 

Pinkstervakantie Welk team is het 
sterkst en meest 
sportief 
 

 

Zomervakantie   Olympische Spelen   
Herfstvakantie   Natuurlijk Natuur  
Kerstvakantie    Stralende Sterren 

 
 

Er worden elke week verschillende disciplines aangeboden. Dit kan 
zijn sport en spel, Samen werken, olympische zomerspelen, 
klauteren in de herfst en in de winter van rennen tot vliegen en 
een kerstmannenloop. Er zal 1 vaste activiteit per week 
aangeboden worden en per dag een activiteit voor “jong” (4-7 
jaar) en een activiteit voor “oud” (7-12 jaar). Kun je niet kiezen, 
geen probleem want de vaste activiteit 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 4 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 Sport en bewegen 
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Sport & spel Ballonnenspel   4-7 
jaar 
Wie blijft er als laatst over mijn 
zijn of haar ballon om zijn been 
(in 2-tallen)? 
Zijn jullie het 2-tal die als laatst 
overblijven. 
 

 
Conditie en kracht! 
(Circuittraining) 7-12 jaar 
Wie heeft de beste conditie en de 
sterkste armspieren? Dat gaan we 
zien en testen doormiddel van 
verschillende kracht en 
conditieoefeningen in 2-tallen 

 

 

Meivakantie      27 apr-1 mei 
 
 
 

         Samen werken jong en oud 

 
  
 Deze week hebben een uitje waarbij samenwerking erg 
belangrijk is! 
 

 



 

Spel 4-12 jaar  
Midgetgolf parcours 
Lukt het jou samen met 
een team genoot om zo 
snel mogelijk het parcours 
af te leggen door zo min 
mogelijk slagen te halen. 

Met verschillende 
spannende en leuke holes. 
Jong en oud werken hier 
samen. 
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Pinkstervakantie   1 juni - 5 juni  
         Welke team is het sterkst en 

meest sportief
Deze week gaan we een 
Sportclinic organiseren bij sport 
en bewegen. 
 

 
  
 
 
 
 
Sport & spel knotshockey 
toernooitje 4-7 jaar 
 
 
 
 
 

Zijn jullie samen het sterkte team 
maar ook het meest sportieve? Dan 
valt er te winnen! 
 
 
 
Sport Frisbeetoernooi in 
verschillende stijlen 7-12 jaar 
Wie heeft hier een sterke techniek 
en is goed in het vangen van de 
frisbee 
 
 
 
Sport & spel Trefbaltoernooi 
met leuke variërende 
onderdelen en obstakels 4-12 jaar  
Kunnen jullie snel reageren? 
 
En zoals ik had aangegeven het 
team dat het meest sportief 
was deze dagen krijgt daarvoor 
een kleine sportiviteit prijs.  
 
1 juni Pinksteren. De locatie is 
gesloten. 



  Jaarplanning Vakantieprogramma 2020       pagina 8 

 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 

 
(Week 1)  

Olympische Spelen; Zwemmen 
Wij proberen een sport uitje te 
organiseren voor de week  

Spel 
Zinken of Drijven?  
7-12 jaar 
Varen met de bootjes bij het slot. 

 
Los in het bos 
4-7 jaar 
Spons, water en vuur in de natuur.  
 

 
 
 
 
Sport &  
Spetter spatter spater, lekker in 
het water! 
4-12 jaar 
Watergevecht voor jong en oud, je 
mag hierbij je eigen spullen 

meenemen denk aan: Waterpistool, 
weerballonnen, sponsen, flessen,  
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 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 

 

Wij proberen een sportuitje te 
organiseren voor deze week. 

Sport & spel  
 
Welke kant ga jij 
op? 
4-7 jaar 
Boogschieten op flessen, pionnen, 
door hoepels heen. 

 
 
 
 
 
 
 
7-12 jaar 
Boogschieten parcours. Parcours 
waarbij verschillende onderdelen 
van boogschieten te pas komen. 

 

(Week 2)   

 
  
 
 
 

 
 

Olympische Spelen; 
Boogschieten 
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 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 

Sport & Spel 
Gaan met die banaan 
4-12 jaar 
Deze week gaan we naar een 
Atletiekbaan om te kijken hoe het 
daar is.  

Atletiek op locatie  
7-12 jaar 
Wij gaan activiteiten die te maken 
hebben met Atletiek neerzetten en 
uitvoeren met elkaar.   

 
 
 
 
 

 
Ren je rot! 
4-12 jaar 
Wij gaan voor de week een ren je 
rot Quiz maken met vragen over 
Atletiek.  

 

(Week 3)  

 
Olympische Spelen; Atletiek  
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 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 

Deze week gaan wij voor een 
verrassingsuitje, wat we gaan 
we gaan doen vertellen wij 
uiteraard niet.  

 
Workshop 
Alle ballen verzamelennnnn! 
7-12 jaar 
Wij gaan een workshop over 
balsporten naar locatie halen. 
Verder gaan we deze week een 
toernooi organiseren.   

 

 
 
 
 
 
 
4-7 jaar 
Deze sport doe je met je handen, 
een bal en een korf? Ra ra wat 
wordt sport van vandaag? 

Balletje trap 
4-12 jaar 
Hierbij organiseren wij een 
techniektraining.  

(Week 4)  

 
 
  
Olympische Spelen; Balsporten 
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 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 

Hierbij gaan we weer met 
water aan de slag! Deze week 
gaan we aan de slag met water, 
maar dan in een spel/bal vorm 
namelijk Waterpolo.  

 

Studio sport  
4-12 jaar 
Hierbij gaan we aan de slag met 
water/bal/zeilen/goaltje Train je 
gooi en keepers kwaliteiten.  

Uitstapje 
Midgetgolf 
4-12 jaar 

 
4-12 jaar 
Heb je gewonnen? Hoe lekker is het dan 
om je medaille op te eten, kan dat?! 
Vandaag wel!  

(Week 5)   

Olympische Spelen; 
Waterpolo  
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 Zomervakantie    20 juli - 28 aug 

Weekactiviteit 
 
 
 
 
 

Olympische Spelen; Eindsprint 
Oe a ochtendgymnastiek 
lekker fanatiek! 
Bewegen is leuk en gezond! Spring 
omhoog en tik de grond! We 
beginnen de dag fanatiek, door te 
bewegen op muziek! 

Sport & spel 
Survival of the fittest 
4-7 jaar 
Deze week gaan wij proberen 
om een mud masters te 
organiseren: denk aan werken 
met autobanden/ klim en 
clouteren over springkussens.  

Roof de vlag/ levend stratego  
4-12 jaar 
Ben jij vliegensvlug en deins je 
nergens voor terug? Doe dan 
mee aan dit spannende spel, en 
misschien win je het wel?! 
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Herfstvakantie    19 - 23 okt 

Natuurlijk Natuur! 
Weekactiviteit 
 
 
Activiteiten in het bos 
4-7 jaar 
Levend stratego/douane spel, in het 
bos. 
 
Speurtocht in het bos 
7-12 jaar 
Altijd al eens willen speuren in een 
natuurlijke omgeving? Dan is dit 
de kans! 

Uitje 

7-12 jaar 

Wij gaan klimmen en clouteren in 
het Klimbos. Een supergave 
uitdaging voor jezelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleef de natuur en zijn dieren 

Benieuwd wat voor dieren er allemaal in 
de natuur zitten? Door middel van het 
spelletje, nachtwacht gaat de zoeker daar 
achter komen. 
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Weekactiviteit 
 
Sport & spel 
Tijd om in beweging te komen 
4-7 jaar 
Rennen, vliegen, hollen en stilstaan. 
 
Dans  
Slaap kindje slaap 
4-12 jaar 
Zou je dat ook niet eens willen, 
soms eens heerlijk chillen? Muziek 
even lekker hard, Relaxen is het 
toverwoord. De lampen gaan aan, 
en de muziek begint te spelen. 

 

 
Uitstapje 
Word jij de nieuwe Rintje 
Ritsma? 
7-12 jaar 
Muts op, sjaal om handschoenen 
aan en warm gekleed. 
De ijspret is er s’ winters slechts een 
korte tijd. 

Handig om te weten 
25 december Kerst. De locatie is 
gesloten. 

Zonder rusten alsmaar doorgaan. 
Het zijn koude en gure dagen, dus 
laten we ons lekker warm lopen! 
Vandaag allemaal in je pyjama naar 
de BSO! 
 
 
 
  

Kerstvakantie (week 1)  21 dec - 31 dec  

 
Stralende Sterren 
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Kerstvakantie (week 2)  21 dec-31 dec  

Stralende Sterren 
Weekactiviteit 
 
Sport & Spel Ra ra…. 
Wat zal het zijn? 
 
4-7 jaar 
Welk kerstfiguur ben jij, kun jij 
raden wie je buurman of buurvrouw 
is en win jij dit spel? Zorg dat je fit 
en alert bent, alleen dan zul je zien 
wat het zal zijn. 

Kerstmannenrace 
7-12 jaar 
Wie wordt deze kerstvakantie de 
snelste kerstman of kerstvrouw? 
Kijk hoe snel jij over de 
hindernisbaan kan rennen. Sommige 
obstakels kunnen lastig zijn, maar 
probeer je beste beentje voor te 
zetten.  

Uitstapje 
Daar zal je van opkijken  
7-12jaar 
Een bezoekje brengen aan de 
hoogste kerktoren van Nederland en 
het hoogste gebouw van Utrecht. 
We gaan vandaag de domtoren 
beklimmen!  
 

 
 
 
 

 
 
 
Handig om te weten 
1 januari is het Nieuwjaarsdag. De 
locatie is gesloten.  
 



 

 

BSO Sport en bewegen 
Noordweg 150 
3704 JG Zeist 
Tel: 030-7600097 

 

 
 
 
 
 
 
Versie: januari 2020 

info@kmnkindenco.nl 
www.kmnkindenco.nl 

sportenbewegen@kmnkindenco.nl 
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