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 Inleiding 
Hierbij presenteert de allerleukste sport BSO van Zeist de officiële vakantie 
jaarplanning van 2020-2021. 
Wij hebben na veel denk en zoekwerk weer een super leuk en sportief 
vakantieprogamma voor jullie in elkaar gezet. Wat vanaf dit jaar zal worden 
aangekondigd met een jaarplanning. 
 
Om het voor u overzichtelijk te maken wordt dit programma weer gegeven in een 
jaaroverzicht. Op deze manier wordt duidelijk welke thema’s er voorbij komen en 
welke uitjes er gepland zijn. 
 
Aankomend jaar zullen de volgende thema’s aanbod komen: 
 
Zomervakantie                     Olympisch spelen 2020 
Herfstvakantie                      Gezond en fit       
Kerstvakantie                        Winterspelen 2020 
Voorjaarsvakantie                De sportwereld rond 
Meivakantie                          Het grote circus 
Pinkstervakantie                  Kracht, snelheid, conditie 
 
Er worden elke week verschillende disciplines aangeboden. Dit kan zijn sport en spel, 
bewegen op muziek, kennis (sport), creatief, uitstapje. Er zal 1 vaste activiteit per 
week worden aangeboden en per dag een activiteit voor jong ( onderbouw 4-7 jaar) 
en een activiteit voor de (7+). Kun je niet kiezen , geen probleem want de vaste 
activiteit komt de hele week terug. Wij bepalen de weekactiviteit afhankelijk van het 
thema. 
 
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 
3 weken voor de vakantie. Zo kunt u op basis van deze planning rekening houden met 
u opvangdag. Heel veel lees plezier !! 
 
Wij hebben er zin in!! 
Team Sport BSO Kanjers.  
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Zomervakantie 

Olympische spelen 
 

 Weekactiviteit: 
 Hou je score bij? 
 De hele week je hoogste score bij houden met de 100 m sprint of het onderdeel     
 kogelstoten. Of misschien wel bij het moeilijkste onderdeel verspringen. Aan de hand van       
 een score lijst kunnen jullie al je bewegingsactiviteiten bijhouden in je eigen logboek voor    
 de olympische spelen hoe leuk is dat!! 
 
 Creatief  
 Fleur je op! 
 4-7 jaar 
 Ben jij groot of klein, is het soms niet leuk om een ander gezicht te hebben? 
 Misschien wil je wel een mooie vlag op je gezicht van 1 van de deelnemende landen of kies    
 je toch voor het mooie olympische spelen symbool alles kan en mag. 
 
Sport kennis ( Quiz) 
Ben jij een echte sportliefhebber? Dan is deze quiz wat voor jou. 
7-12 jaar 
Dit is een echte quiz voor de echte sportliefhebber. 
Weet jij alles over de olympische spelen? Of vind je het gewoon super leuk om in drietallen 
alle vragen te beantwoorden. Doe gezellig mee en wie weet maak jij kans op een medaille of 
andere leuke prijzen. 
 
Sport en spel 
Natuurlijk moet de olympische spelen nog wel geopend worden met een te gek spel. 
4-12 jaar 
De olympische spelen is natuurlijk nog niet geopend door eerst een super leuk spel met ze 
alle te spelen. Daarom kiezen we uit 3 sporten die groots worden gespeeld op de olympische 
spelen. Denk aan bijv. honkbal, volleybal (7+), voetbal, tennis. Hierin worden de begin 
vormen van de sport aangeleerd en wie weet sta jij over een paar jaar op de olympische 
spelen. 
 
Uitstapje 
De echt top atleten moeten er natuurlijk ook af en toe op uit ! 
4-7 jaar 
Daarom maken wij een uitstapje naar het sport centrum SAM SAM in Maarssen hoe leuk is 
dat. Daar zullen de kinderen allerlei olympische sporten uitoefenen. 
clinic Lacrosse 
7-12 jaar 
U zult wel denken lacrosse? 
De kinderen krijgen een officiële clinic lacrosse. En wat het precies inhoud daar gaan onze 
atleten vanzelf achterkomen  
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herfstvakantie 

Gezond en fit 

 
         

 

Weekactiviteit: 
Wat eet jij allemaal? 
Aan de hand van een formulier hou jij voor jezelf bij wat je allemaal eet. Daarbij bedoelen 
we het ontbijt, lunch en avondeten. En kijken we naar hoeveel suikers zitten er nou eigenlijk 
in die jam die jij op je brood smeert? En hoeveel calorieën krijg jij per dag binnen. 
 
Creatief  
Maak je eigen gezonde fruit/groente spies. 
4-12 jaar. 
Maak je eigen fruit/groente spies en kijk is naar alle fruit en groente soorten. Waar komen ze 
nou eigenlijk vandaan? En waarom heb je juist deze vitamines nodig voor het sporten. Dat 
gaan we jou allemaal leren tijdens dit thema. 
 
Bewegen op muziek 
Bewegen is gezond workshop. 
4-12 jaar. 
Vind jij het leuk om te dansen? Of gewoon simpelweg om lekker te bewegen. Dan is deze 
workshop wel wat voor jou. 
 
Debat wat is nou gezond ? 
Is een aardbei met ijs nou gezond of kan een taart ook super gezond zijn? 
7-12 jaar 
Hierin maken wij vragen voor de kinderen over wat is nou gezond? Dit doen wij in een quiz 
vorm en laten we de kinderen discussiëren over bepaalde vraagstukken. En kijken we wie 
heeft er nou de meeste kennis over het onderwerp gezond & fit. 
 
Sport en spel 
Samenwerkingsactiviteiten 
4-12 jaar  
Bij dit onderdeel ga je leren samenwerken. Aan de hand van een aantal leuke estafette 
vormen waarbij je met je hele team moet samenwerken. 
 
Uitstapje 
Bowlen 
4-12 jaar. 
Gezellig met ze alle opstap naar de bowlingbaan en kijken wie de meeste strikes kan gooien. 
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Kerstvakantie 

Winterspelen 

 
Weekactiviteit 
De allerleukste ‘winter’ bordspelletjes. 
4-7 jaar & 7-12 jaar. 
We zijn neergestreken in de winter en dan is het tijd voor winterse bordspelletjes. Hou je 
eigen score bij en wie weet sta jij boven aan de ladder op de BSO. 
 
Creatief 
Wie maakt de mooiste olympische fakkel? Of een olympische winterspelen tekening? 
4-7 jaar 
De winterspelen is begonnen maar wat is nou een spelen zonder olympisch vuur ? daarom 
hebben we jullie hulp nodig!! Of ben jij meer van de kleurplaten dat mag natuurlijk ook en 
maak de mooiste olympische kleurplaat. 
 
Sport kennis Quiz 
De officiële Olympische winterspelen Quiz  
7-12 jaar 
Wie kroont zich tot wereldkampioenen van de BSO? Of heb jij gewoon super veel verstand 
van alle winterspelen sporten. En wie weet sta jij dan met een medaille of 1 van de andere 
prijzen. 
 
Uitstapje 
Wie kroont zich tot een schaatskampioen? 
4-12 jaar 
Een winterspelen zonder naar de schaatsbaan te zijn geweest kan natuurlijk niet. Daarom 
gaan wij gezellig met alle kids van de BSO naar de schaatsbaan. 
 
Sport en spel 
Olympische winterspelen 
4-12 jaar. 
De olympische winterspelen is natuurlijk nog niet geopend door eerst een super leuk spel 
met ze alle te spelen. Daarom kiezen we uit 3 sporten die groots worden gespeeld op de 
olympische winterspelen. Denk aan bijv. bowlen, curling (7+), (ijs)hockey. Hierin worden de 
begin vormen van de sport aangeleerd. En wie weet sta jij over een paar jaar op de 
olympische winterspelen. 



Vakantieprogramma Jaarplanning 2020 – 2021 BSO kanjers 

5 
 

Voorjaarsvakantie 
De sportwereld rond 

 

 

Weekactiviteit 
Ik ga op reis en ik neem mee…? Juist mijn sporttas. 
4-12 jaar. 
We maken van de top 3 grootste landen van de wereld een lijstje met de populairste 
sporten. En die sporten gaan we uitoefenen. Elke dag kiezen we 1 sport uit zo wel voor de 4-
7 jaar en de 7+. 
 
Creatief 
Welke vlag hoort bij welk land? 
4-7 jaar. 
Ken jij alle vlaggen al een beetje? Kies een mooie vlag uit of knutsel zelf je eigen vlag die je 
zelf bedacht hebt. 
 
Clinic tafeltennis  
Waar komt het tafeltennis eigenlijk vandaan? 
7-12 jaar 
We maken een uitstapje naar het tafeltennis. Waar komt het tafeltennis nou eigenlijk 
vandaan? En welke technieken heb je nou eigenlijk allemaal? Bij dit thema kom je daar 
achter. 
 
Sport kennis Quiz 
4-12 jaar drietallen/viertallen 
Waar komen alle sporten nou oorspronkelijk vandaan? En welke vlag hoort nou bij welk 
land? In dit thema ga je hier achterkomen door middel van een quiz hoe leuk is dat!! 
 
Sport en spel 
Hoe goed kan jij mikken? 
4-12 jaar 
We spelen allerlei soorten mik spelletjes. Waarbij het samenwerken centraal staat. Je gaat in 
twee of drietallen alle 18 onderdelen langs. En hou je samen met je maatje de scores bij 
succes !! 
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Meivakantie 

Het grote circus 

 
Weekactiviteit 
Wie kan de mooiste Pyramide bouwen of de coolste moves met een bal 
4-12 jaar. 
Ben jij super goed in koprollen maken of misschien wel in salto’s? 
Dan is dit jullie kans als groep om dit te oefenen. Elke dag krijg je de tijd om te trainen. Je 
kan er bijv. voor kiezen om met je groepje een Pyramide te bouwen (acrogym). Of wil jij 
laten zien hoe goed je de handstand al kan. Of hoe goed je kan jongleren het kan allemaal en 
wij gaan het jullie leren. 
 
Creatief 
Wie kan de beste trucs verzinnen ? 
4-7 jaar. 
Verzin je eigen goochel truc of misschien ken je er al 1. Natuurlijk zijn de pm’ers er ook voor 
je om je helpen te verzinnen met een goochel truc. 
 
Circus workshop 
Het circus komt naar BSO kanjers voor jong en oud. 
4-12 jaar 
Wij hebben voor jullie een leuke workshop geregeld. Dit helemaal in het teken van het 
circus. Wat we allemaal precies gaan doen dat blijf nog even een verrassing. 
 
Sport en spel 
Oefenen maar 
4-12 jaar 
Aan het einde van de dag willen wij natuurlijk ook zien wat jullie allemaal hebben geleerd. 
Daarom gaan we aan de gang met wat jongleer vormen en acro gym vormen. En kunnen 
jullie aan het eind van de dag in een echt circus optreden.  
 
Workshop 
Goochelaar  
Er komt een echte goochelaar naar BSO Kanjers. En hij heeft allerlei trucs voor jullie. En goed 
oplette want wie weet word jij een echte goochelaar. 
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Pinkstervakantie  

Kracht, snelheid , conditie 
  

 

Weekactiviteit 
Wat zijn jou sterke punten? 
4-12 jaar. 
Aan de hand van een score formulier houden we de hele week bij hoe snel ben je nou? En 
hoe sterk ben je nou? En hoelang kan jij iets volhouden? Daar kom je achter bij dit 
onderdeel. 
 
Bewegen op muziek. 
Sport en muziek  
4-12 jaar. 
Je dribbelt op hoog tempo met een hockeybal en in 1 keer valt de muziek stil. Hoe snel kan jij 
de bal tot stilstand brengen? Dat leer je bij dit onderdeel met verschillende vormen. 
 
Piepjestest 
7-12 jaar 
Voor de echte sportliefhebbers onder ons. 
Hebben we de piepjestest of terwijl hardlopen op muziek. 
 
Sport en spel 
Ouder/kind Bootcamp  
4-12 jaar. 
Natuurlijk staat in juni ook weer de ouder/kind bootcamp op het programma. Dan kunnen 
wij beter maar alvast gaan oefenen want papa en mama zijn natuurlijk in top conditie. In dit 
onderdeel leer je zo fit mogelijk te worden voor de ouder/kind bootcamp. 
 
Uitstapje 
Slimani Gym 
4-12 jaar. 
Dit jaar maken wij ook weer een uitstapje naar de slimani gym voor een clinic 
zelfverdediging. Hierin krijgen de kinderen een stukje conditie aangeleerd. En leren ze 
verschillende technieken van het kickboksen.   
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