
Programma zomervakantie 2020 BSO Weremere (de Spil)  
 

Bepaalde activiteiten zijn onder voorbehoud. Wij zullen rekening moeten houden met weersomstandigheden en eventuele andere onverwachte obstakels 
(aanpassing van de RIVM regels).  Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om het elke dag weer als een klein feestje te maken voor de kinderen. 

Week 1 
 
Ma 6/7 Thema ‘Later als ik groot ben’. 

 Introductie thema. 
 Beroepen bingo. 
 Microfoons maken + lied zingen. 
 Beroepenspellen. 

 
Di 7/7  Say Cheese!! 

 De 6+ maakt de “say cheese en kipsalade” voor de lunch en doet dans/muziek spelletjes. 
En na de lunch gaan zij verkleden + schminken en krijgen dan een fotoshoot. 

 De 4+ gaat in de ochtend de fotoshoot e.d. doen en gaan in de middag spelletjes doen. 

 
Wo 8/7 Hockeyen     

  

Do 9/7 Wat word jij? Politieagent of autocoureur? 
 Vandaag kan iedereen een rijbewijs halen 
 Racen over een parcours. 
 Racewedstrijden. 
 En naar de “CARWASH” -> waterspel. 

 
Vr 10/7 Samenwerkparcours      
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Week 2 
 

Ma 13/7 Werken in de bouw 
 Als bouwvakkers gaan we vandaag ons eigen bouwwerk maken; een flat, winkel, school, boerderij ….. Jij kiest. 
 Bouwen maakt hongerig dus eten we bouwburgers! 
 In de bouw moet je goed samenwerken, we doen samenwerkingsspelletjes. 

 

Di 14/7  Op de boerderij 

 We gaan op pad naar de kinderboerderij. 
 Eten kakelverse eitjes. 
 En leren boerderijdieren te maken van vouwblaadjes. 

 

 

Wo 15/7 Speurtocht       

  

 

Do 16/7 Dierenverzorger 

 Knutsel je favoriete dier (of teken) 
 In de middag een “SUPERTOFFE VERRASSING” 
 

Vr 17/7 Voetballen bij WSV    
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Week 3 
 

Ma 20/7 Professor of uitvinder is ook cool! 

 We gaan leuke proefjes doen. 
 Coole dingen uitvinden en maken. 
 Drankjes mixen. 

 

Di 21/7  BRAND!!.....Weer 

 Gelukkig is er water, daar blussen we de band snel mee.  
 We doen waterspellen. 
 IJsjes eten. 

 

 

Wo 22/7 Voetballen bij WSV       

  

 

Do 23/7  Sporter, kapster of allebei? 

 Vandaag ontdek je of je al spierballen hebt. 
 En na druk sporten is ontspanning nodig. 
 In de beautysalon kun je een voetbad met voetmassage krijgen. 
 De haren worden mooi gemaakt. 
 En we eten een ‘tosti kip in de krul’. 

 

Vr 24/7 Vriendschaps T-shirts maken       
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Week 4 
 

Ma 27/7 Wat word jij? Politieagent of autocoureur? 
 Vandaag kan iedereen een rijbewijs halen. 
 Racen over een parcours. 
 Race wedstrijden doen. 
 En naar de “CARWASH” -> waterspel. 

 

Di 28/7  Later als ik groot ben 
 Beroepen bingo 
 Microfoons maken + lied zingen  
 Beroepen spellen 

 

 

Wo 29/7 Badmintonnen        

  

Do 30/7 Say Cheese!! 

 De 6+ maakt de “say cheese en kipsalade” voor de lunch en doet dans/muziek spelletjes. 
En na de lunch gaan zij verkleden en schminken en krijgen dan een fotoshoot. 

 De 4+ gaat in de ochtend de fotoshoot e.d. doen en gaan in de middag spelletjes doen 

 

Vr 31/7 Waterbattle  
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Week 5 
 

Ma 3/8  In het circus 

 Wie werken er allemaal in het circus? 
 Word je clown, leeuwentemmer of acrobaat? 
 De 4+ en 6+ maken een eigen show en treden voor elkaar op. 

 

Di 4/8  Kok, kokkin of serveren in het restaurant 

 We doen een quiz over het restaurant. 
 We tekenen ons favoriete eten. 
 Pizza bakken. 
 Spelletjes. 

  

 

Wo 5/8 Yoga       

  

 

Do 6/8 Hip hop, rock of pop 
 Grijp die microfoon en bedenk een optreden alleen of met vrienden/vriendinnen.  
 Vraag je favoriete muziek aan. 
 En MINI DISCO met DJ-M! Doe lekker mee 

 

Vr 7/8 Soepdag      
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Week 6 
 

Ma 10/8 Dierenverzorger 

 Knutsel of teken je favoriete dier. 
 In de middag een “SUPERTOFFE VERRASSING” 

 

Di 11/8  Superheld of superheldin! 

 Verkleed en schmink je als superheld/heldin. 
 Doe het superhelden actieparcours. 
 Speel op de superhelden sjoelbak. 
 Smul van het ‘superfoodbuffet’. 

 

 

Wo 12/8 Hockeyen      

  

 

 
Do 13/8 Ik weet nog niet wat ik worden wil 

 Vandaag kiezen we lekker waar we zin in hebben; wil ik iets bouwen of autoracen of haren kammen of de clown uithangen? 
 En eten we hotdogs. 

 

 

Vr 14/8 Spelletjes       

 
 
 


