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Inleiding

Hierbij presenteert BSO Schateiland en BSO Hangmat met trots
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;
Voorjaarsvakantie
Meivakantie 		
Pinkstervakantie		
Zomervakantie		
Herfstvakantie		
Kerstvakantie		

Carribean Carnaval
Dierenrijk
Wat maak je menu?
Olympische Spelen
Natuurlijk Natuur
Stralende Sterren

Er worden elke week verschillende disciplines aangeboden. Dit kan
zijn sport en spel, muziek, dans en theater, cultuursnuiven, natuur
en techniek, koken, media of creatief. 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 Schateiland
BSO Hangmat
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Voorjaarsvakantie			 24 feb-28 feb
Carribean Carnaval
Weekactiviteit
Dance dance dance revolution
Geniet, dans, schitter en straal, kies
de pasjes samen en doe ze allemaal.
Creatief
Fleur je op!
4-7 jaar

Ben jij groot of klein, is het soms
niet leuk om een ander gezicht te
zijn?
Carribean king and queen
7-12 jaar

Vandaag is het kroontjesdag en
kronen we onszelf tot de mooiste
koning en koningin.
Koken
Creamy dreamy tropical
smoothy
4-7 jaar

Leuke, gezonde en heerlijk eiland
geïnspireerde smoothies.
Cocktailbar
7-12 jaar

1, 2, 3, mixen maar, een kleurrijk
feestje staat zo voor je klaar.
Toneel
Shine bright like a carribean
star
7-12 jaar

Een tutu hier, een ketting daar,
hoppakee je carribean outfit staat
klaar.

Workshop
Move your body
4-12 jaar

Ariba ariba baila en zu zu zu
zuumbaaa: tijd om de heupen los te
gooien.
Sport en spel
Titel Pasa limbo
4-7 jaar

Een feestelijke stok en flink wat
acrobatiek: bukken en swingen
maar op caribische muziek.
Muziek
Fiesta disco
4-12 jaar

Baila conmigo dans met ons de BSO
rond.
Uitstapje
Speelklok
4-12 jaar

De wondere wereld van
de eeuwenoude zelf
spelende
muziekinstrumenten.
Het museum in Utrecht
laat iedereen verrassende
en vrolijke muziek horen
vanuit alle hoeken van
het museum. Heb je
een museumjaarkaart?!
Neem deze dan mee!
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Meivakantie

			27 apr-1 mei
Dierenrijk

Weekactiviteit
Welk dier wil jij graag zijn?
Ga jij iedere keer weer verder met
jou pronkstuk?
Hoe ga jij eruit zien? Wij zijn heel
benieuwd wat het resultaat gaat
worden
Sport & spel
Hoeveel poten heeft deze spin?
Misschien wel duizend!
4-7 jaar

Wow wat worden we lang! Hou je
goed vast, en loop zo goed je kan
met ons mee.
Kom jij uit dit levensgrote web?
7-12 jaar

Kan jij de draad nog volgen? Hoe
vaak zullen we rond gaan?
Dit wordt het beste “huisje” voor
ons vriendje
Creatief
Draai jij ze om?
7-12 jaar

Hoeveel kan ik vasthouden? Ik ben
echt super handig voor op school of
thuis. Speel vandaag dit mega spel,
weet jij ze goed om te draaien?
Uitstapje
Ga jij ook mee? Kijk vandaag je
ogen uit in de dierentuin!
4-12 jaar
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Grote dieren, kleine dieren, wilde
dieren, het is allemaal te zien in de
dierentuin!

Spel
Buitengewoon Hollands
genieten, Bingooo!
4-12 jaar

Dieren op een rij, herken jij ze
allemaal?
Krijg je ze ook een rijtje? Of is je
buurman of buurvrouw sneller?
Koken
Gezonder kan niet!
4-7 jaar

Die is lekker, wil je met ons mee
smullen? Maar eerst gaan we
bouwen, dan wordt ie lekker
langggggg
Theater
Acrobaten gezocht!
4-12 jaar

Rekken en strekken. Wie doen we
na? Hoe sta jij erbij? Op z’n kop, of
toch rechtop?
Handig om te weten
27 april Koningsdag. De locatie
is gesloten.
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Pinkstervakantie 			
1 juni - 5 juni
Wat maak je menu?
Weekactiviteit
Wil je menu?
Altijd al eens zelf willen beslissen
wat je wil eten in een restaurant?
Dat kan vandaag! Maak je eigen
menukaart met jou wensen en
smaken.
Koken
Waar cake je naar?
4-7 jaar

Wat zijn jou smaken en
specialiteiten? Hoe gezond kun
je het maken? Wortelcake,
bananencake of je eigen gemaakte
cake, verzin het en bakken maar!

Uitstapje
Neem je koks muts mee, hoe
hoog gooi jij hem?
4-12 jaar

Wie is de beste pizza bakker van
de BSO, daar komen we vandaag
achter tijdens een workshop pizza’s
maken in pizzeria Da Portare Via.
Wetenschap
Professor Proef
4-7 jaar

Waar proeft dat naar? Bitter, zoet,
zuur of juist pittig. Vandaag gaan
wij aan de slag in ons proeflab!
Weet wat je eet!

Laat je ze open of doe je ze
dicht?

Creatief
Eet en drink jij ook zo mooi?

Appel peer of banaan, hoe gezond
bak jij deze aan? Vandaag gaan
maken we een healthy high tea!

Altijd maar dat saaie witte bord,
of die blauwe beker, vandaag even
niet! Maak je eigen servies zo mooi,
kleurrijk en sierlijk als jij zelf wil!

4-12 jaar

Sport & spel
Lepelenrace
7-12 jaar

Hoe ver kom jij met dat ei? Vandaag
doen we even gezond, maar hierbij
gebruik je toch je mond!

7-12 jaar

Handig om te weten
1 juni Pinksteren. De locatie is
gesloten.
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Zomervakantie (week 1)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Zwemmen
Weekactiviteit
Start de spelen en pimp de
blauwe ring!
Deze week gaan we de olympische
spelen starten, verzamel alles wat
blauw is en neem het mee naar
de BSO. Verzamelen, versieren en
pimpen maar!

Koken
Ga je mee varen?

Creatief
Bijdehand met Zand

Uitstapje
Los in het bos

Vandaag gaan we lekker me zand
spelen. Samen bouwen we de
mooiste kastelen.

Klimmen, klauteren, rennen en met
water spelen. In de boswerf zullen
jullie je vandaag zeker niet vervelen!

4-7 jaar

4-12 jaar

Varen doe je in een boot op het
water. Misschien wordt jij wel
schipper later? Vandaag maken we
onze eigen boot. Hij is heel lekker
en niet zo groot.

4-7 jaar

Als een vis in het water

Op avontuur in de natuur.

Nederland doet ook mee aan de
watersport. Zowel lang zwemmen
als kort. Hoe ziet volgens jou een
zwemwedstrijd eruit? Wees creatief
en leef je uit!

We gaan vandaag met zijn allen op
avontuur. Lekker spelen met water
in de natuur. Of roetsjen van de
kabelbaan, het gagelbos is waar we
heen gaan!

4-7 jaar

Verf, Papier, Water!
7-12 jaar

Word jij een echte Picasso later?
Ontdekt het vandaag met water?
Met onze vingers, water en papier
maken we vandaag veel plezier.
Spel
Zinken of Drijven?
7-12 jaar

Zinken of drijven? Welke spullen
denk jij dat er aan de oppervlakte
blijven?

7-12 jaar

Sport & spel
Spetter spatter spater, lekker in
het water!
4-12 jaar

Vandaag gaan we lekker met water
spelen, zo hoeven we ons zeker
niet te vervelen. Een beetje sportief
wordt het wel, maar dat kunnen
jullie echt wel!
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Zomervakantie (week 2)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Fietsen
Weekactiviteit
Een stralend zonnetje deze
week, pimp de gele ring!
Deze week gaan we de tweede
olympische ring maken, verzamel
alles wat geel is en neem het mee
naar de BSO. Verzamelen, versieren
en pimpen maar!
Sport & spel
Welke kant ga jij op?
4-7 jaar

Stap op en geef niet op , draai met
de klok mee en blijf vooral tevree.
Kies de juiste richting
7-12 jaar

Ben jij net zo snel als een vos... fiets
jij je in het zweet, tot de laatste
seconde aan de meet.
Theater
Twee tegelijk, anders krijg je
spijt
4-7 jaar

Ben jij van de kaart... Maak het dan
niet te laat. Blijf bij de les tijdens
dit spel, want wie als eerste is die
wint….?
Vraag maar raak
7-12 jaar

Wat weet jij van de olympische
spelen, zullen we dat samen gaan
beleven? Ben jij net zo lenig als een
atleet? Laat het zien!

Koken
Rol maar door
7-12 jaar

Bak jij ze rond? Dit koekje is heel
gezond. Wees zo creatief mogelijk
met alle ingrediënten die er zijn, en
bak ze groot!
Creatief
Pimp je fiets
4-12 jaar

Is jou fiets zwart , groen of geel,
neem je fiets mee en niets word
teveel.. Neem vandaag allemaal je
fiets mee naar de BSO om hem te
pimpen!
Draai in het rond
4-7 jaar

Knip, plak en zie daar... jou wielen
worden wel een heel mooi paar...
Wie maakt hier de bijzonderste en
origineelste fiets?
Uitstapje
Op de fiets
7-12 jaar

Neem je fiets mee, pomp je banden
op, check je remmen want we gaan
vandaag fietsen naar de leukste
speeltuin!
Verkeerstuin
4-7 jaar

Steek je hand uit, kijk links en
rechts en daar gaan we! Leer
het vandaag allemaal tijdens het
uitstapje naar de verkeerstuin!
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Zomervakantie (week 3)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Atletiek
Weekactiviteit
Pimp de zwarte ring!
Deze week gaan we de derde
olympische ring maken, verzamel
alles wat zwart is en neem het mee
naar de BSO. Verzamelen, versieren
en pimpen maar!
Creatief
Klei je blij!
4-7 jaar

Creatief bezig zijn hoort er bij!
Vandaag kun je van alles maken
met klei. Maak jij heel fanatiek iets
dat hoort bij atletiek?

Ren je rot!
4-12 jaar

De vakantie stond in het teken van
de olympische spelen. Veel dingen
mochten we hierover met jullie
delen. Heb jij heel goed opgelet,
dan maak je nu vast en zeker
telkens de juiste zet!
Uitstapje
Verassingsuitje
4-12 jaar

We speuren het internet af naar
leuke deals! We laten ons dus
verassen voor het uitje deze week!

Creatief
Bob de Bouwer

Koken
Een koekje van eigen deeg

Ze bouwen een stadion speciaal
voor de spelen, waarin ze alle
sporten verdelen. Hoe ziet volgens
jou het stadion eruit? Wees creatief
en leef je uit!

Is jouw maag ook nog leeg? Geen
probleem want vandaag gaan we
creatief bezig met deeg. Welke sport
ga jij namaken? Het zal in ieder
geval lekker smaken.

7-12 jaar

Sport & Spel
Gaan met die banaan
4-7 jaar

Vandaag gaan we op stap naar de
atletiek baan. Voor welke sport wil
jij gaan?
Gaan met die banaan
7-12 jaar

Vandaag gaan we op stap naar de
atletiek baan. Voor welke sport wil
jij gaan?

4-12 jaar

Bak jij er iets van?
7-12 jaar

Als sporter moet je ook goed eten,
dat is iets wat jullie vast wel weten.
Vandaag gaan we daarom iets
gezonds maken, daar zullen we ons
zeker mee vermaken!
Theater
Standbeeldenmuseum
4-7 jaar

In het museum staan heel veel
beelden opgesteld. Door ieder beeld
wordt iets anders verteld. Kun jij
haarfijn raden wat ze allemaal zijn?
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Zomervakantie (week 4)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Balsporten
Weekactiviteit
Zoeken en struinen door het
gras, pimp de groene ring!
Deze week gaan we de vierde
olympische ring maken, verzamel
alles wat groen is en neem het mee
naar de BSO. Verzamelen, versieren
en pimpen maar!
Theater
Hi ha welke sport zie jij daar?
4-7 jaar

Welke sporten zijn er allemaal?
En welke beweging hoort hierbij?
Vandaag vermommen wij ons in een
sport standbeeld!
Creatief
Schiet jij hem raak?!
7-12 jaar

We gaan op creatieve wijze een
voetbaldoel maken, maar hoe? Laat
je creativiteit los en schiet hem erin!
Groen, geel, blauw: welke bal is
van jou?
4-12 jaar

Hoe creatief ben jij? Wat is je
favoriete kleur en sport? Laat het
allemaal zien en maak vandaag je
eigen bal, misschien win je hier ook
nog eens mee?
Koken
Fit food!
4-7 jaar

Wat eet je om gezond, fit en
energiek te blijven?! Vandaag
vinden wij dat uit met onze eigen
gemaakte gezonde lekkernijen. Kom
jij ook proeven?

Workshop
Alle ballen verzamelennnnn!
7-12 jaar

Waar ben jij goed in? De backhand
of de forehand? Lange ballen, korte
ballen? We krijgen vandaag een
tennis workshop!
Sport & spel
Gooi jij hem erin?!
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

In Nederland kunnen ze voetballen
als de beste! Wil jij ook behendig
worden met de Bal? Je leert het
tijdens deze clinic!
Uitstapje
Kijkje nemen in het stadion!
7-12 jaar

Ken jij het stadion van FC Utrecht
al? Waar zijn de
kleedkamers
en hoe voelt
het om op de
middenstip te
staan?
Ervaar het in
Galgenwaard!
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Zomervakantie (week 5)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Dans
Weekactiviteit
We maken de ringen compleet!
Deze week gaan we de ringen
compleet maken, we gaan aan de
slag met de rode ring! Verzamel
alles wat rood is en neem het mee
naar de BSO. Verzamelen, versieren
en pimpen maar!

Muziek
Overwinning

Creatief
Zwaaien maar

7-12 jaar

4-7 jaar

Dansen met een voorwerp? Ja
het kan! Maak vandaag je eigen
kleurrijke danslint! Wees creatief en
show daarna jou moves!
Koken
Smullen maar
7-12 jaar

Heb je gewonnen? Hoe lekker is het
dan om je medaille op te eten, kan
dat?! Vandaag wel!
Workshop
Junior danstalent 2020 gezocht!
4-7 jaar

Ben jij het talent voor de olympische
spelen van de toekomst? Doe dan
vandaag mee aan de dansworkshop!
Op zoek naar danstalent!
7-12 jaar

Ben jij het talent voor de olympische
spelen van de toekomst? Doe dan
vandaag mee aan de dansworkshop
en zet je beste beentje voor tijdens
de battle!

4-12 jaar

Ontwerp samen de olympische BSO
vlag, laat hem opvallen en gebruik
al je creativiteit!
Theater
Studio sport
Ben jij de vlogmaster van studio
sport olympische spelen 2020? Train
je vlog skills en schraap je stem
want vandaag gaan we vloggen!
Uitstapje
Midgetgolf
7-12 jaar

1,2,3 Sla hem erin! We gaan
vandaag midgetgolfen!
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Zomervakantie (week 6)
20 juli - 28 aug
Olympische Spelen; Eindsprint
Weekactiviteit
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!

Oranje boven

Sport & spel
Survival of the fittest

4-7 jaar

4-7 jaar

Klimmen, springen, rennen en
rollen. Krijg jij het voor elkaar
om met je team als eerst over de
eindstreep te hollen?
Roof de vlag
7-12 jaar

Ben jij vliegensvlug en deins je
nergens voor terug? Doe dan
mee aan dit spannende spel, en
misschien win je het wel?!
Klaar voor de start!
4-12 jaar

De afgelopen weken hebben jullie
veel sporten gedaan, en vandaag
is de kans om je slag te slaan.
Vandaag zal in het teken van onze
eigen Schateiland Spelen staan.
Creatief
We gaan voor goud!
4-7 jaar

Iedereen heeft goed zijn best
gedaan, en verdient het om op het
podium te staan. Vandaag belonen
we elkaar daarom heel creatief, wie
vond jij het meest sportief?

7-12 jaar

Ieder land staat bekend om zijn
kleuren. Ga jij voor rood wit blauw?
Of is een oranje vlag met sterren
toch meer iets voor jou?
In vuur en vlam!
De vlam is een teken van
saamhorigheid en kracht. Ook
wij staan samen sterk en daarom
gaan we vandaag met een eigen
olympisch vuur aan het werk.
Hip voor Nop
7-12 jaar

Heb je je oude shirt nog niet
weggedaan of nog een paar oude
schoenen staan? Trek het uit de kast
en neem het mee, want wij hebben
een creatief en leuk idee!
Koken
Leef je uit met fruit!
4-12 jaar

Van sporten krijg je dorst en trek.
Daarom maken we vandaag een
lekkere en gezonde snack. Fruit zal
de hoofdrol spelen!
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Herfstvakantie 			
19 - 23 okt
Natuurlijk Natuur!
Weekactiviteit
Onze eigen herfstwereld
4-12 jaar

Wat zie je allemaal in de herfst?
We bouwen deze week één grote
herfstwereld op de BSO met klei,
takjes, bladeren en nog veel meer..
Heb jij iets gevonden, neem het
mee!
Creatief
Schikt het?
4-7 jaar

Wat voor schatten vind jij allemaal
in de natuur? Maak hiermee
vandaag je eigen herfststukje.
Ra ra wat ruik je?
7-12 jaar

Is het lavendel, kaneel of toch iets
anders? Wat zit er in dat zakje van
je buurman of buurvrouw? Test
vandaag je neus en maak een
geurzakje.
Van een heksje tot een
spookje..
4-7 jaar

De donkere dagen breken weer aan,
wil jij meedoen aan de trick or treat
route, maar in het donder toch wel
spannend! We maken vandaag een
mooie lantaarn.
Uitstapje
Ontdekkingstocht op een echt
Heksen pad
4-7 jaar

Pak je bezem en wij gaan vandaag
op uitstapje naar het Heksen pad!

Speurtocht Botanische tuinen
7-12 jaar
Altijd al eens willen speuren in
een natuurlijke omgeving? Ga dan
vandaag mee op uitstapje naar de
Botanische tuinen.
Koken
Proef de herfst
7-12 jaar
Zet je koksmuts op, stroop je
mouwen op want we gaan vandaag
gezellig samen kokkerellen, hoe
smaakt jou paddenstoelensoepje?
Homemade appelmoes
4-12 jaar
Wat zijn de lekkerste appels, hoe
maak je die het beste op smaak
en laat het even lekker pruttelen.
Vergeet natuurlijk niet te proeven!
Workshop
Beleef de natuur met Yoga
4-12 jaar
Hoe lenig ben jij? Rek en strek,
maak je zo lang als een
giraf of zo breed als een
gorilla, maar blijf wel in
balans!
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Kerstvakantie (week 1)			
21 dec - 31 dec
Stralende Sterren
Weekactiviteit
Make a wish
Heb jij een wens voor iemand of
voor jezelf? We maken deze week
een wensboom, hierin hang je
de mooiste en creatiefste wens
voor jezelf of voor een ander en
misschien komt deze wel uit!

Theater
Glitter en Glamour

Creatief
Wat hangt daar nou aan de
deur?

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. Kom
vandaag allemaal in je pyjama naar
de BSO!

4-7 jaar

Leef je uit met al het groen, lichtjes
en kerstversiering, Laat jij hem
stralen en hang hem tijdens de
gezellige kerstdagen aan de deur.

7-12 jaar

Trek je mooiste glitter en glamour
outfit aan; want we gaan dansen!
Dans
Slaap kindje slaap
4-12 jaar

Koken
Altijd lekker met deze dagen

Uitstapje
Wordt jij de nieuwe Rintje
Ritsma?

Heerlijke hapjes maken, tafel mooi
dekken en aanschuiven maar. De
kinderen zorgen voor een heerlijke
kerstbrunch vandaag.

Muts op, sjaal om handschoenen
aan en warm gekleed.
De ijspret is er s’ winters slechts een
korte tijd.

7-12 jaar

7-12 jaar

Hoe vind jij hem het lekkerst?

Voorstelling

Het is bijna niet te geloven de
lekkerste dingen komen uit jouw
oven.
En iedereen die jou kent wordt met
jouw bakkunst verwend.

Buiten is het koud en guur,
maar binnen wordt er een
fantastische, spannende en mooie
theatervoorstelling gegeven, zit jij
goed? En actie!

4-7 jaar

Sport & spel
Tijd om in beweging te komen
4-7 jaar

Rennen, vliegen, hollen en stilstaan,
zonder rusten alsmaar doorgaan.
Het zijn koude en gure dagen, dus
laten we ons lekker warm lopen!

4-7 jaar

Handig om te weten
25 december Kerst. De locatie is
gesloten.
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Kerstvakantie (week 2)			
21 dec-31 dec
Stralende Sterren
Weekactiviteit
Oud nieuws
Maak je eigen jaaroverzicht,
verzamel foto’s maak je eigen
teksten en presenteer daar je eigen
krant.
Creatief
Laat het glinsteren
4-7 jaar

Je hebt ze groot en klein, rond
of ovaal, rood, goud of geel, wat
wordt jouw aandeel? We pimpen
de kerstboom met onze eigen
gemaakte kerstballen!
Doe een wens
7-12 jaar

Maak een leuke kerstkaart en schrijf
een wens. Geef deze kaart aan
iemand die je niet kent.
Pief paf poef!
4-7 jaar

Schilder een vuurwerkspektakel op
een glazen potje. Een kaarsje erin
en het is net echt!
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.
Koken
Hoe lang zullen wij hem
maken?
4-12 jaar

Fruit is niet alleen lekker en gezond,
maar je kan er ook hele mooie
kunstwerken van maken. We gaan
een arrenslee van fruit maken. Doe
je gezellig mee?
Uitstapje
Daar zal je van opkijken
7-12 jaar

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 Schateiland
BSO Hangmat
Camminghaplantsoen 49
030-2679899
Tijdens uitstapjes:
06-57148825
BSO Hangmat
06-10192067
versie: januari 2020

info@kmnkindenco.nl
www.kmnkindenco.nl
www.facebook.com/kmnkindenco
www.twitter.com/kmnkindenco

