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Inleiding 
 

Hierbij presenteert BSO Orangerie u de jaarplanning vakantieprogramma 2017! 
Met veel inspanning zorgen wij ook in 2017 weer voor een passend, uitdagend en 
bovenal 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, 
welke uitjes er gepland zijn en wordt het duidelijk dat er een aanbod is voor “jong” 
(7-) en “oud” (7+). 
 
De volgende thema’s komen aan bod. 
Voorjaarsvakantie; Kunst 
Meivakantie; Beeld en geluid/ Gezond en bewegen 
Zomervakantie; Raar maar waar 
Herfstvakantie; Halloween 
Kerstvakantie; Feest 
 
 
Er worden elke week 3 disciplines aangeboden. Dit kan zijn sport en spel, dans en 
theater, natuur en techniek, kokkerellen of creatief. Er zal 1 vaste activiteit per week 
aangeboden worden en per dag een 7-en 7+ activiteit. Kan 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 Orangerie 
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Voorjaarsvakantie      27 feb-3 mrt 

 

                                          Kunst 
 

Weekactiviteit 
4-12 jaar  

                                    Omlijst het schilderij!  
Kunst moet je mooi verpakken, daarom maken wij met verschillende materialen 

mooie lijsten zodat de schilderijen tentoon kunnen worden gesteld in ons Orangerie 
museum. 

 

                                                           
Creatief  
4 – 7 jaar Een echte 
Mondriaan!  
Rood, geel, blauw, groen, dikke lijnen, 
dunne lijnen, schuine lijnen, vierkanten, 
cirkels, driehoeken. Ben jij net zo creatief 
met kleuren, vormen en lijnen als Piet 
Mondriaan? 
 

Creatief  
7 – 12 jaar Ssssst……..stil 
leven!  
Jan Steen, Piet Mondriaan en Vincent van 
Gogh. Ken jij deze bekende kunstenaars? 
Kom als een echte kunstenaar schilderen 
en ontdek hun kunstwerken. 

theater! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Theater 
4 -12 jaar Help, het schilderij 
beweegt!  
Je kijkt naar een schilderij en het komt tot 
leven. Wat is het verhaal achter het 
schilderij? Wat zijn de mensen aan het 
doen? Waar gaan ze naar toe? 
 

Fotografie  
4 – 12 jaar Ben jij een 
fotograaf?  
Klik, klik, klik…..  
Ben jij een fotograaf of fotomodel, druk ze 
af en bekijk ze snel. 

 
 
Uitstapje  
4 – 12  jaar Theater De 
Speeldoos 
We bekijken een tentoonstelling in de 
theater Speeldoos en krijgen een 
rondleiding van een echte kunstenaar.  
We krijgen nieuwe ideeën voor onze eigen 
kunstwerken.
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Meivakantie (week 1)      24 apr-5 mei 
       Beeld en geluid 
 

Weekactiviteit 
4-12 jaar  

Ontdek beeld en geluid 
Kom deze week de wereld van radio en televisie zelf ontdekken. De 
wereld van radio en televisie is er één van glitter en glamour, van roem 
en succes… Wie droomt daar nou niet van?
  

 
Scouting 4-12 jaar luisteren 
naar dieren en geluiden 
Wat hoor ik daar, wat hoor ik toch wat 
is dat voor geluid 

 
Spel Geluiden  4-7 jaar leren 
luisteren en ontdekken 
Zet je oren goed open, ra ra ra wat 
hoor je daar… Een vogel? Een trien? 
Een gitaar? Raden maar!  
 

Bordspel 7-12 jaar lip lezen 
en woorden raden 
Ik hoor je niet maar ik zie je wel, kijk 
goed en naar het woord zodat je de 
punten scoort 

 
Uitje 4-12 jaar Beeld en 
geluid   
Kijk je graag tv, kom dan met ons mee 
en kijk en luister hoe het achter de 
schermen er aan toe gaat.

 
Creatief 4-12 jaar Fotolijstje   Creatief 4-12 jaar  
maken van ijsstokjes    Discoballen maken 
Maak voor je eigen foto een mooi lijstje  Glamour en glitter..  

 
Fotoshoot 7-12 jaar foto’s   Creatief 4-12 jaar schilderen 

maken op een fotocamera  op muziek 

Trek je mooiste kleren aan en smile  Luister maar heel goed naar het ritme 
in de camera  van de muziek.. Gaat de muziek snel.. 

gaat de muziek langzaam   

Luisterspel 7-12 jaar verhaal  
in oor fluisteren 

Wat zeg jij daar? Wat hoor ik daar? Vertel het mij, ik vertel het door. 

 
Disco 4-12 jaar (stoelendans/karaoke) 
Met de voetjes van de vloer en swingen maar.. 
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Meivakantie (week 2)       24 apr-5 mei 

 

                                        Gezond en bewegen 
 

Weekactiviteit 
4-12 jaar  

Eet gezond, blijf fit  
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links 
naar rechts we gaan van links naar rechts. En we springen springen 
springen springen in de lucht net als de rest, Want bewegen is gezond. 

 

 
 
Scouting 4-12 jaar Survival 
Rennen, klimmen en springen, dit 
wordt een activiteiten dag met een 
hoop plezier waar je lekker lang kan 
sporten en bewegen.  

 

 

Koken 4-12 jaar Is groen niet 
je lievelingskleur?  
We gaan naar de markt en gaan 
gezonde producten kopen, waar we 
een overheerlijke gezonde maaltijden 
van gaan maken. Als echt chef koks.  

 
 

Creatief 4-12 jaar Memorie  
 Draai, zoek en vind. Maak je eigen 
memorie spel.  
 

 

 

 
Kringspel 4-12 jaar Ra ra ra 
wat ben ik  
Ben ik een zakje patat, of een appel? 
Ben ik gezond of ongezond? Wie of 
wat ben ik? Leer dat gezond ook lekker 
kan zijn. 
 

Creatief 4-12 jaar 
koksmutsjes maken  
Maak je eigen koksmutsje  
 
 

Dansen 4-12 jaar  
Zet je oren open luister en kijk goed 

naar de dansdocent  

 
Creatief 4-12 molen maken 

Zo draai je wieken wieken 

wiekeeeennn 

 

Uitje 4-12 naar de moestuin  
Neem plantjes en zaadjes mee, 

verzorg ze goed zodat we over een 

poosje kunnen oogsten 

 
 
 
 
 

Uitje 4-12 naar de molen in 

Soest 

De wieken van de molen bewegen, 
vraag aan de molenaar hoe en wat een 
molen werkt. 
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Zomervakantie                                           10 juli - 18 aug 
 
 Raar maar waar 
 
 
Wij doen mee met het zomer programma van KMN kind 
en co. Het programma volgt nog! We hebben op 17 
augustus een afsluitdag van de zomervakantie voor 
iedereen, op het scouting terrein buitenzorg. Verdere 
informatie volgt nog! 
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Herfstvakantie         16 - 20 okt 

                                                          Halloween 
 

Weekactiviteit 
4-12 jaar  

                                                Orangerie Spookhuis 
Griezelen, gruwelen, huiveren, rillen...Kriebelen, krassen, rennen, gillen... Durf jij het 
aan om op Halloween ons BSO binnen te gaan? 

 
 
 

Schminken 4-12 jaar ben je 
een heks of een spook? 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie 
is het mooiste spookje van het hele 
land?  

 

 

Spookhuis 4-12 jaar een 
spookhuis maken  
Geef elkaar een hand en ga met ons 
mee door het spookhuis. We gaan op 
zoek in elke hoek, ra ra wat zien we 
daar? Kijk wel goed om je heen want 
anders komen ze van elk hoek te 
voorschijn.  

 

 

Creatief 4-7 spookjes maken 

Oeeee ik laat je schrikken 

 
 

Creatief 7-12 jaar 
spookslingers maken 

Ze zweven in de lucht 
 

 
Sport 7-12 jaar estafette 
Ren voor je leven! 

 
 
Sport 4-7 jaar estafette                                
Ren voor je leven! 
 
 
Koken 4-7 jaar Koekjes 
bakken   
Knibbel knabbel knuistje wie eet er van 
me huisje. We gaan de allerlekkerste 
Halloween koekjes bakken.  

 

 

Koken 4-12 jaar Pompoen 
versieren/pompoen soep 
maken  
Een lichtpuntje voor de hele groep. We 
maken van de pompoen een 
schitterende en magische lantaarn.  
 
 
 

Uitje 4-12 jaar Halloween  
film bij de BSO  
Lichten uit, spots aan en ondertussen 
kom je genieten van overheerlijk 
popcorn. Een echte bioscoop sfeer bij 
de BSO.. Veel kijkplezier! 

 

            Koken 4-12 jaar heksensoep 
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Veel heksen bij elkaar maken een heel         
fijn soepje klaar 

 
Kerstvakantie (week 1)       27 dec-5 Jan 

 

Feest 
                                                         Weekactiviteit 

4-12 jaar  
Orangerie disco 

                                       We maken er een feestje van! 
           Het feest kan pas beginnen als er vlaggen, ballonnen en slingers zijn.  
           We halen alles uit de kast om er een spetterende disco van te maken. 
                            

 
 
Creatief 
4- 7 jaar Feest 
Vinden jullie een discobal ook leuk op 
een feestje? Nu kan je er een voor je 
zelf maken, voor bijvoorbeeld je eigen 
feestje thuis. 
 

Koken 
4-12 jaar Discohapjes 
Een goede disco is niet compleet 
zonder lekkere hapjes. Vandaag maken 
we lekkere, kleine discohapjes niet  
makkelijk weg te kauwen zijn tijdens 
het  
feesten. 

 
 

Ontspanning 
4 – 12 jaar Home bioscoop 
Na het feesten rusten we even lekker 
uit met een leuke film en lekkere 
popcorn. 
 
 
 
 

Dansen 
4-12 jaar Disco 
We gaan een eigen BSO Orangerie 
dans maken, en deze dans aan de 
kinderen en ouders laten zien.  
 

 
Sport               
4-7 jaar Verkleed estafette             
Ben je ook zo goed in verkleden.                   
Doe dan mee met onze verklede estafette. 
Hier kan je laten zien hoe snel jij bent  
in verkleden, en welk groepje  
dag winnaar wordt.  

 
Uitje 
7-12 jaar Disco bowlen 
Gezellig bowlen met je vriendjes en  
Vriendinnetjes van de BSO. Het is niet zo maar bowlen,  
maar bowlen met disco lampen en muziek. 
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Kerstvakantie (week 2)       27 dec-5 jan 

 

Feest 
Weekactiviteit 

Winter wonderland 
          We maken ons eigen winter wonderland en bouwen onze eigen huisje van  
                                            verschillende materialen.

 

 Handvaardigheid 
4- 7 jaar Borduren 
Borduur er maar op los! 
Ben jij ook zo handig met naald en 
draad? Kom je eigen sneeuwpop, 
sneeuwvlok of pinguïn borduren. 
 

Creatief 
7 – 12 jaar Kleurrijk breien 
We leren met verschillende kleuren wol 
en technieken mooie kledingstukken 
maken zodat we het in de winter het 
niet koud krijgen. Wat ga jij maken? 
  

 Koken 
4-7 jaar Wintersoep 
Groentesoep, tomatensoep, 
erwtensoep….. Welke soep vind jij het 
lekkerst? Om lekker warm te blijven in 
deze koude maanden maken wij ons 
eigen soep en broodjes. 
 

Koken 

4 – 12 jaar Winterbroodjes 
Bij een warme soep horen natuurlijk 
ook lekkere broodjes. Kom jij helpen 
de broodjes klaar te maken? 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
Theater 
4 – 12 jaar 
Winterwonderdorp 
Kom spannende avonturen beleven in 
ons Winterwonder dorp! Dit is een 
bijzonder dorp waarin alles mag en 
kan! 
 

 Sport 
4 – 12 jaar Winterspelen 
Het is weer tijd voor de Olympische 
winterspelen. Wie wordt er Olympisch 
kampioen op de Orangerie 
Winterspelen? 
   

Uitje    
4-7 jaar Kerstdorp  
Kom de kerstsfeer beleven in 
tuincentrum ’t Vaarder hoogt. We 
bekijken de gezellige huisjes en dieren.  
                                                                     


