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Belangrijke vakantie-informatie   
 

Op BSO-locatie De Eendragt (Dorpsstraat 13) worden op maandag, dinsdag en donderdag alle 
kinderen van BSO De Eendragt Indianen-groep, BSO Wormerwieken Dwergen-groep en de jongste 
kinderen van de EigenWijs Dreuzels-groep opgevangen. 

 

Op BSO-locatie Weremere 4+ (Kameelstraat 26) worden alle kinderen van BSO Weremere 
Drakengroep, en de 4-6jarigen van BSO Wijdewormer (Neck) en BSO De Harpoen opgevangen.   
Op BSO-locatie Weremere 6+ (Kameelstraat 26) worden alle kinderen van BSO Weremere 
Cowboysgroep, Dino’s-groep, en de 6-8jarigen van BSO Harpoen en BSO Wijdewormer opgevangen.   
Indien er geen aparte 4+ en 6+activiteit beschreven staat, werken deze groepen samen.  

 

Op BSO-locatie Dorpsstraat 187 worden alle kinderen van BSO Dorpsstraat 187, BSO Wormerwieken 
Reuzengroep, de 6-12 jarigen van de EigenWijs Dreuzels-groep en de 8+kinderen van BSO 
Wijdewormer opgevangen.  

 

LET OP: op alle woensdagen en vrijdagen worden alle kinderen opgevangen op BSO-locatie 
Weremere.  BSO De Eendragt en BSO Dorpsstraat 187 zijn dan gesloten.   

 

Wanneer u niet bekend bent met een vakantielocatie, kunt u natuurlijk alvast een kijkje komen 
nemen met uw kind(eren). U kunt daarvoor contact opnemen met de locatie voor een afspraak.  
In verband met de geplande activiteiten, verzoeken wij u uw kind(eren) vóór 9.30uur te brengen en na 
17.00uur op te halen. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de medewerkers op de groep.  

 

Afmelden 
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de vakantie-opvang, maar hij/zij komt toch niet, 
stellen wij het op prijs als u uw kind z.s.m. afmeldt. Op de dag zelf horen wij dat graag vóór 9.00uur. 
Zo kunnen wij op tijd eventuele aanpassingen maken en met ons programma van start.   

 

Uitstapjes en kleding  

In vakanties worden soms uitstapjes georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u aan de 
medewerkers op de groep vragen. Ook vindt u op onze website, onder het kopje vakantieprogramma, 
de links naar de websites van onze uitstaplocaties, zodat u en uw kind(eren) zich alvast kunnen 
inlezen en voorbereiden op de geplande uitstapjes.   

 

Denk eraan dat er beschermende kleding en goede, dichte schoenen worden aangedaan bij uitstapjes. 
De kleding kan vies worden met de uitstapjes!  
Bij mooi weer vragen wij u uw kind(eren) een eigen rugtasje voorzien van naam mee te geven met 
zwemkleding en een handdoek i.v.m. wateractiviteiten. 
Bij slecht weer raden wij u aan om uw kind(eren) regenkleding en eventuele extra kleding mee te 
geven. Zo kan het weer onze dag niet verpesten!!  

 

Zonnebrandcrème 
Wij vezoeken u uw kind ’s ochtends alvast een keer in te smeren met zonnebrandcrème. 
 
 

 
 
 
 



BredeSchool activiteiten   

 
Kartondorp (4 t/m 6 jaar) dinsdag 20 en woensdag 21 augustus 
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar die nog niet met de TUFTUF mee kunnen doen, organiseren wij 
KARTONDORP. De kinderen gaan onder deskundige begeleiding bouwen aan hun eigen kartonnen 
huis en dorp. Als de huizen af zijn gaan de kinderen ze versieren met bijvoorbeeld verf en behang.  
Op woensdag komt de wethouder de hutten keuren.  

 

Tijden: beide dagen van 9.00-11.00. 
Locatie: terrein Nova Zembla, ingang via het Kerkepad 
Kosten: € 8,00 voor 2 middagen, inclusief materialen en limonade. 

 
Bijzonderheden: 
- A.u.b. dichte schoenen aan 
- Zorg voor telefoonnummer op het lichaam 
- Smeer uw kinderen van tevoren a.u.b. goed in  
- Een kleedje/deken meegeven is leuk voor in de hut 
 
TufTuf huttenbouw (7 t/m 12 jaar) maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 augustus 
19 augustus is het zover: we gaan weer hutten bouwen! Zorg dat je er dit jaar bij bent en kom lekker 
bouwen met al je vrienden en vriendinnen. Het team van enthousiaste vrijwilligers helpt je om een 
prachtige hut te bouwen en zorgt voor 3 fantastische dagen.  
Op woensdagmiddag komen de burgemeester en de wijkagent de mooiste hut uitkiezen.  
 

Tijden: maandag 19 augustus: 13.00-17.00 uur 
dinsdag 20 augustus: 13.00-17.00 uur 
woensdag 21 augustus: 13.00-16.00 uur 
Locatie: het parkeerterrein aan het Kerkepad, ingang via Kerkepad 
Kosten: € 11,25 (voor drie dagen) 
 

Bijzonderheden:  
- Dichte schoenen zijn verplicht! 
- Losse kaartjes bij entree van het terrein à €4.- per dag, als er nog plaats is 
- Neem eigen hamers en spijkers mee 
- Er mogen geen zagen en verf worden meegenomen 
- Zorg voor telefoonnummer op het lichaam 
- Geen energydrinks 

 

Ook is het mogelijk om op woensdag te overnachten van 19.00-07.00u, inclusief avondspel. 
Kosten: € 16,00 (voor drie dagen+slapen) 

 

Indien u uw kind voor Kartondorp of TufTuf inschrijft, geef dit dan door aan de pedagogisch 
medewerkers van de groep. Zij kunnen dan het vervoer naar en van het terrein regelen. 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind geen waardevolle zaken mee te geven. De Bredeschool en 
Baloe zijn niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.   
Bij alle activiteiten (behalve de overnachting van de TufTuf) zullen pedagogisch medewerkers van de 
groepen aanwezig zijn..   

 

Voor meer informatie: www.bredeschoolwormerland.nl 

 
 
 

http://www.bredeschoolwormerland.nl/


Programma BSO De Eendragt   ‘Zon, zee strand’ 
 

LET OP: opvang op woensdagen en vrijdagen bij BSO Weremere! 
 

Week 1 
Ma 15/7 Zandplezier in Schoorl! We brengen een bezoek aan het Speelbos in de Schoorlse 

duinen. 
 

Di 16/7  In de ochtend ontdek je wat je allemaal kunt doen met schelpen. ’s Middags gaan we 
op “Waterdierensafari” en insectenjacht (memory) in de omgeving van Wormer. 

 

Wo 17/7 We maken samen kleurrijke wegwijzers en doen verschillende leuke vakantiespellen. 
 

Do 18/7 Bellenblaasdag: allerlei leuke activiteiten rondom prachtige bellen en bubbels. 
 

Vrij 19/7 Italiaanse dag! Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Week 2 
Ma 22/7 Waterspelletjes-dag: we maken een waterladder en doen spetterende waterspelletjes. 

(reservekleding en/of zwemkleding + handdoek mee!) 
 

Di 23/7  Vandaag gaan we op buitengewoon avontuur bij natuur-speeleiland Haarlem. 
(reservekleding mee!) 

 

Wo 24/7 We bekijken allerlei werelddieren bij de Animal Farm in Beverwijk. Ook gaan we lekker 
spelen bij Camping Geversduin in Heemskerk. 

 

Do 25/7 Reptielen-dag! ’s Ochtends krijgen wij allerlei exotische dieren op bezoek. Wie durft die 
gekke beesten ook vast te houden?!? In de middag mag je je eigen reptiel in 3D maken. 

 

Vrij 26/7 Een Oosterse dag! Krijg een mooie ‘Henna’-tattoo en ontwerp je eigen mandala. 
Tussendoor maken we samen een oosterse lunch. 

 

Week 3 
Ma 29/7 Ingewikkeld hoor! Waterdieren timmeren en met draadjes verbinden. Ook maken we 

verfrissende verse fruit-smoothies. 
 

Di 30/7  In de ochtend maken we grappige krab-croissantjes. ’s Middags mag je je eigen 
zandkasteel bouwen. 

 

Wo 31/7 Howdy Cowboy-dag. Maak je eigen Cowboy-hoed en doe mee met verschillende 
western-spellen. 

 

Do 1/8  Op ontdekkingstocht  in Bezoekerscentrum Zand tegen zee in Petten, met o.a. een  
  zeepbelspel, spelen met toverzand, dieren spotten en spatteren bij de speelfontein op 
  het Dorpsplein. (Graag waterschoenen, zwemkleding en handdoek mee!) 
 

Vrij 2/8  We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij De Hoep. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Programma BSO De Eendragt   ‘Zon, zee strand’ 
 

LET OP: opvang op woensdagen en vrijdagen bij BSO Weremere! 
 

Week 4 
Ma 5/8 We gaan op avontuur in speeltuin De Speelkraam in Purmerend. 
 

Di 6/8  In de ochtend ontdek je wat je allemaal kunt doen met schelpen. ’s Middags gaan we 
op “Waterdierensafari” en insectenjacht (memory) in de omgeving van Wormer. 

 

Wo 7/8  Italiaanse dag. Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Do 8/8  Bellenblaasdag: allerlei leuke activiteiten rondom prachtige bellen en bubbels. 
 

Vrij 9/8  Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Week 5 
Ma 12/8 Waterspelletjes-dag: we maken een waterladder en doen spetterende waterspelletjes. 

(reservekleding en/of zwemkleding + handdoek mee!) 
 

Di 13/8  Vandaag gaan we erop uit naar speeltuin De Hoef in Alkmaar. Neem reservekleding 
en/of zwemkleding + handdoek mee, want bij mooi weer kunnen de sproeiers 
aanstaan! 

 

Wo 14/8 We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij de Hoep. 

 

Do 15/8 Varen maar! ’s Ochtends maken we bootjes en in de middag brengen we een bezoek 
aan de Poelboerderij voor een bootjes-race. 

 (I.v.m. de groepsgrootte kan een deel van de groep uitwijken naar BSO Weremere) 
 

Vrij 16/8  Tropical Party! We maken er een tropische dag van met fruitige cocktails, hoela-rokjes, 
limbodansen en een lekkere hawaii-burger voor de lunch. 

  (Graag allemaal een stevige gekleurde plastic-tas mee voor de hoela-rokjes) 
 

Week 6 
Ma 19/8 We timmeren er op los!  Vissen met een graatje meer of minder... Ook maken we 

verfrissende verse fruit-smoothies. 
 

Di 20/8  In de ochtend maken we grappige krab-croissantjes. ’s Middags mag je je eigen 
zandkasteel bouwen. 

 

Wo 21/8 Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Do 22/8 Uitje naar kinderboerderij ‘t Weidje in Wormer. Vertrouwd en toch altijd weer iets  
  nieuws te beleven! 
 (I.v.m. de groepsgrootte kan een deel van de groep uitwijken naar BSO Weremere) 
 

Vrij 23/8 Olé! We maken er een mexicaanse dag van. Klei je eigen cactus in pot en maak een 
kleurrijke poncho. Tussen de middag eten we lekkere mexicaanse wraps. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Programma BSO Weremere  ‘De wereld rond in 30 dagen’ 
 

Week 1 
Ma 15/7 De 4+groep knutselt hun eigen wereldbol.  
  Bij de 6+ starten we de vakantie met het maken van een grote wereldkaart op ons 

prikbord.  
 Ook doen we allemaal mee met verschillende sporten van over de hele wereld.  

 

Di 16/7 De 4+kinderen gaan werelddansen en maken een lekker gerecht uit de wereldkeuken. 
De 6+groep gaat vandaag op uitstapje naar De Hoep in Castricum, waar we de 
‘Hulpboswachter’-speurtocht gaan doen. 

 

Wo 17/7 We maken samen kleurrijke wegwijzers en doen verschillende leuke vakantiespellen. 

 

Do 18/7 Vandaag is het onze werelddierendag. Teken of klei je favoriete dier, en doe mee met 
de dieren-spellen. 

 

Vrij 19/7 Italiaanse dag! Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Week 2 
Ma 22/7 We houden een lekkere waterspellen-dag en maken kleurrijke Ibiza-kettingen. 

 

Di 23/7  Tropical Party! We maken er een tropische dag van met fruitige cocktails, hoela-rokjes, 
limbodansen en een lekkere hawaii-burger voor de lunch. 

  (Graag allemaal een stevige gekleurde plastic-tas mee voor de hoela-rokjes) 
 
 

Wo 24/7 We bekijken allerlei werelddieren bij de Animal Farm in Beverwijk. Ook gaan we lekker 
spelen bij Camping Geversduin in Heemskerk. 

 

Do 25/7 De 4+groep gaat ‘s ochtends naar een tentoonstelling van exotische dieren bij BSO De 
Eendragt. Wie durft die gekke beesten ook vast te houden?!? We sluiten deze dag af 
met een wereldspellen-middag. 
De 6+kinderen gaan op uitstapje naar de Avonturenspeelplaats bij ’t Twiske.  

 

Vrij 26/7 Een Oosterse dag! Krijg een mooie ‘Henna’-tattoo en ontwerp je eigen mandala. 
Tussendoor maken we samen een oosterse lunch. 

 

Week 3 
Ma 29/7 We gaan met z’n allen naar het Darwinpark en de kinderboerderij in Zaandam.  

 

Di 30/7  Olé! We maken er een mexicaanse dag van. Klei je eigen cactus in pot en maak een 
kleurrijke poncho. Tussen de middag eten we lekkere mexicaanse wraps. 

 

Wo 31/7 Howdy Cowboy-dag. Maak je eigen Cowboy-hoed en doe mee met verschillende 
western-spellen. 

 

Do 1/8  Vandaag staat in het teken van Disney-world. We doen een spannende Disney-
speurtocht: puzzel onderweg de goede antwoorden bij elkaar en vind de schat van  

 Oom Dagobert!! We sluiten de dag af met een leuke Disney-film. 

 

Vrij 2/8  We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij De Hoep. 

 
 
 

 
 



Programma BSO Weremere  ‘De wereld rond in 30 dagen’ 
 

Week 4 
Ma 5/8  Vandaag is het onze werelddierendag. Teken of klei je favoriete dier, en doe mee met 

de leuke dieren-spellen. 

 

Di 6/8  Vandaag vliegen we er op uit naar de Speelkraam in Purmerend.  

 

Wo 7/8  Italiaanse dag. Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Do 8/8  Doe mee met diverse sporten van over de hele wereld. Ook doen we een aantal leuke 
vakantiespellen, waarbij je goed moet opletten!! 

 

Vrij 9/8  Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Week 5 
Ma 12/8 Een Oosterse dag! Krijg een mooie ‘Henna’-tattoo en ontwerp je eigen mandala. 

Tussendoor maken we samen een oosterse lunch. 

 

Di 13/8 Vandaag een sportieve wereldse dag! Ook maken we kleurrijke Ibiza-kettingen. 

 

Wo 14/8 We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij de Hoep.  

 

Do 15/8 We bekijken allerlei werelddieren bij de Animal Farm in Beverwijk. Ook gaan we lekker 
spelen bij Camping Geversduin in Heemskerk. 

 

Vrij 16/8 Tropical Party! We maken er een tropische dag van met fruitige cocktails, hoela-rokjes, 
limbodansen en een lekkere hawaii-burger voor de lunch. 

  (Graag allemaal een stevige gekleurde plastic-tas mee voor de hoela-rokjes) 
 

Week 6 
Ma 19/8 De 4+ houdt een Howdy Cowboy-dag. Maak je eigen Cowboy-hoed en doe mee met 

verschillende western-spellen. 
De 6+groep gaat op uitstapje naar de avonturenspeelplaats bij ’t Twiske. 

 

Di 20/8 De 4+groep gaat naar het Darwinpark en de kinderboerderij in Zaandam. 
De 6+ heeft een Howdy Cowboy-dag. Maak je eigen Cowboy-hoed en doe mee met 
verschillende western-spellen. 

 

Wo 21/8 Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Do 22/8 Leer verschillende dansen van over de hele wereld! 
De 4+groep knutselt hun eigen wereldbol.  
De 6+kinderen maken alvast vakantieplannen voor volgend jaar!  

 

Vrij 23/8 Olé! We maken er een mexicaanse dag van. Klei je eigen cactus in pot en maak een 
kleurrijke poncho. Tussen de middag eten we lekkere mexicaanse wraps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programma BSO 187   ‘De vakantie van je leven’ 
 

LET OP: opvang op woensdagen en vrijdagen bij BSO Weremere! 
 

Week 1 
Ma 15/7 Vandaag gaan we hutten maken van pallets. Zodra je hut klaar is, kun je hem zelf gaan 

inrichten. 

 

Di 16/7  Gister zijn er mooie hutten gemaakt. Vandaag gaan wij een kampvuur maken waar we 
onze eigen worstenbroodjes boven gaan bakken aan stok. En lunchen doen we 
natuurlijk in onze hutten! 

 

Wo 17/7 We maken samen kleurrijke wegwijzers en doen verschillende leuke vakantiespellen. 

 

Do 18/7 Vandaag gaat de reis helemaal naar het Belevenissenbos in Lelystad. Vergeet vooral je 
zwemspullen niet, want we gaan ook survivallen door het water! Ook heb je een setje 
schone kleding nodig voor de terugweg. 

 

Vrij 19/7 Italiaanse dag! Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Week 2 
Ma 22/7 Vandaag gaan we naar het Kinderparadijs in Purmerend. Dus trek niet je nieuwe kleren 

aan, want die zullen dat niet leuk vinden. Zorg voor goede, dichte schoenen!  

 

Di 23/7 Een dag vol waterfun en we bouwen een echte waterbaan met buizen en flessen.  

 

Wo 24/7 We bekijken allerlei werelddieren bij de Animal Farm in Beverwijk. Ook gaan we lekker 
spelen bij Camping Geversduin in Heemskerk. 

 

Do 25/7 Hutten en een kampvuur hebben we al, dus vandaag gaan we pijl en bogen maken van 
takken. 

 

Vrij 26/7 Een Oosterse dag! Krijg een mooie ‘Henna’-tattoo en ontwerp je eigen mandala. 
Tussendoor maken we samen een oosterse lunch. 

 

Week 3 
Ma 29/7 We hopen dat het mooi weer is, want we gaan lekkere zomer-cocktails maken. De 

knutselaars onder ons kunnen schaaltjes van strijkkralen maken.  

 

Di 30/7 Vandaag een uitstapje naar de Zorgboerderij in Spaarnwoude. 

 

Wo 31/7 Howdy Cowboy-dag. Maak je eigen Cowboy-hoed en doe mee met verschillende 
western-spellen. 

 

Do 1/8  Trek je renschoenen aan, want we hebben voor vandaag paintball-tikkertje en 
waterspelletjes op het menu staan! 

 

Vrij 2/8  We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij de Hoep.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programma BSO 187   ‘De vakantie van je leven’ 
 

LET OP: opvang op woensdagen en vrijdagen bij BSO Weremere! 
 

Week 4 
Ma 5/8 We gaan schminken en stoere tattoos maken. Daarbij horen natuurlijk stoere macramé-

bandjes! 

 

Di 6/8  Vandaag is het Beauty-/ Modderdag. 

 

Wo 7/8  Italiaanse dag. Maak je eigen pizza voor de lunch, knutsel iets moois van pasta en doe 
mee aan het Toren van Pisa-stapelspel. 

 

Do 8/8  We gaan gezellig naar het Jagersveld, waar we een sportieve vierkamp zullen doen.  

 

Vrij 9/8  Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Week 5 
Ma 12/8 We gaan lekker afkoelen, want vandaag is het ZWEMBAD-dag. Dus neem je 

zwemspullen mee, want we gaan naar het Zwet. 

 

Di 13/8  Maak een stoere beton-hanger met een bakje erin, waar een plantje in kan. Verder 
zullen we gaan smullen van een heerlijke zelfgemaakte pastasalade. 

 

Wo 14/8 We hebben geen bergen in Nederland, maar wel een Klimduin in Castricum. Hoe snel 
ren jij ‘m op en af? We combineren het met een bezoekje aan het bos bij De Hoep. 

 

Do 15/8 Trek je renschoenen aan, want we gaan vandaag paintball-tikkertje en waterspelletjes 
doen. 

 

Vrij 16/8 Tropical Party! We maken er een tropische dag van met fruitige cocktails, hoela-rokjes, 
limbodansen en een lekkere hawaii-burger voor de lunch. 

  (Graag allemaal een stevige gekleurde plastic-tas mee voor de hoela-rokjes) 
 

Week 6 
Ma 19/8 We hopen dat je niet bang bent voor mummies, want we gaan van jullie zelf mummies 

maken! Versier jezelf met een stoere ketting gemaakt van koffiecups. 

 

Di 20/8 We varen met een bootje naar het surfstrandje in Jisp, waar we lekker zullen lunchen, 
spelen en chillen. 

 

Wo 21/8 Bonjour! Vandaag houden we een waterspellendag en trakteren we onszelf op een 
heerlijke franse lunch. 

 

Do 22/8 Vandaag maken we trollenkoppen op houtstronken en zullen we smullen van 
zelfgemaakte zomerspiesjes. 

 

Vrij 23/8 Olé! We maken er een mexicaanse dag van. Klei je eigen cactus in pot en maak een 
kleurrijke poncho. Tussen de middag eten we lekkere mexicaanse wraps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wij wensen  
iedereen een 

leuke, zonnige, 
gezellige 

en leerzame 
zomervakantie!! 

 

 
 

 


