
 

Zomervakantie BSO de Blieken
20 jul. t/m 28 aug.

Kom gezellig spelen/knutselen/koken/sporten op de Blieken, we zijn er helemaal klaar voor!

Komen jullie ook?

Week 1 en 2 Ter land ter zee en in de lucht

Week 3 en 4 Op safari

Week 5 en 6 Als ik later groot ben

 

Zeeslag

Een boot besturen terwijl je niets ziet, spannend! Wees een team, schiet de kogels op de juiste

boot en win dit grappige spel!

Piraten Punch

Piraten drinken stoere zeemannendrankjes. Hele slokken sterke rum verdwijnen in hun keelgat.

Dat is natuurlijk verschrikkelijk ongezond! Wij gaan onze eigen overheerlijke, gezonde,

piratenpunch maken!

Maandag 20 juli

Landverovertje

Pas op dat jouw land niet ingepikt wordt! Verklaar jij de oorlog aan je buurlanden en ben je

aan het einde van het spel een machtige bezitter van heel veel land? Ga de uitdaging aan.

Dinsdag 21 juli



 

 

Smakelijke gezichtsmaskers

Wij gaan aan de slag met de heerlijkste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten! Wat dacht je

van een masker van avocado met honing of cacaopoeder met zeezout?

Land, lucht, water

Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de lucht en het water? Dan is dit

spel ideaal voor jou!

Het watercafé

We veranderen de BSO even in een café waar jullie lekker mogen gaan drinken. We doen

allerlei experimenten met water, limonade en nog veel meer. Vind jij het nog lekker?

Woensdag 22 juli

Wentelteefjes

Een recept uit grootmoeders keuken. Brood met ei, vanillesuiker, kaneel en melk. Nog even

bakken… Eet smakelijk!

Een zoentje voor jou

Je bent om te zoenen! En dat laten we graag zien. We maken een lief lijstje met allemaal

kusjes erin. Dat ziet er leuk uit!

Donderdag 23 juli

Waterzeskamp

Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit aan

die nat mag worden en doe mee!

Broodlolly's

Mmm, deze lolly's zien er lekker uit! Wist je dat ze van brood zijn gemaakt?! Dat is eens wat

anders hè, dan een broodje kaas! Vul ze naar jouw wens: eet smakelijk.

Vrijdag 24 juli



 

 

Water limbo

De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de

stok door danst zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

Dans in je pyjama

Trek je pyjama maar aan want we gaan dansen. Let je goed op? Dan hoor je dat de muziek

stopt!

Maandag 27 juli

Stoepkrijtkunst

We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en aan de

slag te gaan met stoepkrijt.

Woestijndeeg

Maak deeg dat je kunt gebruiken voor een zelfbedacht landschap. Speel er vervolgens met

speelgoedfiguren in. Heerlijk!

Dinsdag 28 juli

Ontdek zon, zee en strand!

Je hebt vast weleens op het strand een grote schelp tegen je oor gehouden. Het is dan net of

je de zee hoort, maar wat hoor je eigenlijk? En hoe kun je zelf een regenboog maken? Dit soort

vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!

Piratenboot van eierkoek

Ahoy! Land in zicht! De piratenboot vaart over grote zeeën en heeft al heel veel avonturen

meegemaakt. Jij mag hem gewoon opeten!

Woensdag 29 juli

Donderdag 30 juli



 

 

Schildpadden

Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel ander reptiel heeft is het rugschild. Het

schild van een schildpad is heel hard. Wij maken een schildpad die heel wat minder hard is.

Eentje van papier. Er zijn diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?

Waterballon 'zonder handen' estafette

Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen hilarische estafettes met

waterballonnen. Klaar om nat te worden?

Waterige hints

Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een inktvis of een pinguïn

na te doen! De andere kinderen proberen het te raden en zo leren we de dierenwereld ook

gelijk wat beter kennen!

Piraten en schateiland cupcakes

Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen ligt. Of

maak jij er een piraat van?

Vrijdag 31 juli

Jungle Juice

Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons

zelfgemaakte sapje.

Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de

meeste paren bij elkaar en win!

Maandag 3 augustus

Dinsdag 4 augustus



 

 

Jungle yoga

Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger en ontdek dat in heel veel

yogahoudingen dieren te herkennen zijn!

Koning of koningin van de jungle

Een echte koning of koningin van de jungle draagt een schitterende kroon. Knutsel je eigen

kroon van papier en zet hem op!

Drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan

drinken. Maar zijn ze wel snel genoeg?

Dierentuintikkertje

Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt de aap of giraf jou te pakken vanuit

z'n kooi? Pas maar op!

Woensdag 5 augustus

Rijstwafels vermomd als dieren

Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een bruine beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er zelf ook

nog een paar? Eet smakelijk!

Dierensilhouetten van tijdschriften

Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit tijdschriften. Dus hierbij

een oproepje! Heb je thuis nog tijdschriften met veel kleur: neem ze mee!

Donderdag 6 augustus

Vrijdag 7 augustus
Movie = Madagascar



 

 

Spiegel de jungle-figuren!

Huh, dat is gek?! Deze jungle-figuren hebben maar een half gezicht! Kun jij het gezicht weer

heel maken? Tekenen maar!

Movie middag

Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen

naar een leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de

meeste paren bij elkaar en win!

Tover jouw ruimte om tot jungle!

Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te zoeken, want wij halen de jungle

naar onze groep toe! We maken alle attributen zelf en knutselen de onderdelen in elkaar die

bij de jungle horen. Daar heb je geen reisbureau meer voor nodig!

Maandag 10 augustus

Bescherm de jungle!

De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering maar het gaat niet

zo goed met onze jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!

Jungle Juice

Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons

zelfgemaakte sapje.

Jungle zumba

We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als

fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Dinsdag 11 augustus



 

 

Bananenmuffins

We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker bananen

doorheen!

Kaa de slang

Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na en maak slingerende bewegingen.

Woensdag 12 augustus

Spiegel de jungle-figuren!

Huh, dat is gek?! Deze jungle-figuren hebben maar een half gezicht! Kun jij het gezicht weer

heel maken? Tekenen maar!

Woudreus

In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen zijn hartstikke belangrijk voor onze

planeet. Maak een eigen 'woudreus' van fruit en eet het lekker op!

Donderdag 13 augustus

Toekan cocktail

We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend

een toekan!

Finish the lyrics challenge - Jungle stijl

In deze challenge pakken we de microfoon er bij en letten we goed op..! Stopt de muziek? Zing

dan de zin verder. Degene die het meeste goed heeft gezongen, wint de challenge!

Vrijdag 14 augustus

Maandag 17 augustus
wordt je een bouwer......



 

 

Vlotten bouwen

We bouwen vlotten waar je echt op kunt zitten én we bouwen vlotten om mee te

experimenteren.

Smakelijke slangen

Slangen die er smakelijk uitzien? Dat zul je niet zo snel zien. Maar deze slangen zien er wel érg

lekker uit. We maken ze van pizzadeeg. Doe je mee?

Wilde kruidenboter

Ga met onze kruidenwijzer op pad en pluk je eigen ingrediënten. We maken hier later

kruidenboter mee!

Dinsdag 18 augustus
of wordt je een kok.........

Repair café

Demonteren is superleuk om te doen én leerzaam. Leuk om te onderzoeken hoe iets werkt en

in elkaar zit! Iedereen is welkom in ons repair café en zo leren we van elkaar!

Woensdag 19 augustus
onderzoeker....?

Van graan tot brood

We leren waar brood vandaan komt en bakken samen verschillende broodjes van

brooddeeg. Kneden maar!

Donderdag 20 augustus
Bakker .............

Vrijdag 21 augustus
of toch zanger/zangeres..............................



 

 

Playback je gek

In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te

zijn. Het kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Appelmoes maken

Dit wordt zo smullen! Zelfgemaakte appelmoes is de lekkerste appelmoes. Echt waar!

Bouw je eigen tijdmachine

Ben jij ook zo benieuwd hoe het er aan toe ging in de Middeleeuwen of hoe holbewoners

leefden? Of wil je juist weten hoe het er in de toekomst uitziet? Bouw je eigen tijdmachine en

word een echte tijdreiziger.

Maandag 24 augustus

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan aan? Wat voor

beroep heb je en welke hobby's? We laten onze fantasie de vrije loop en maken een versie

van onszelf in de toekomst.

Raad het beroep

We doen een spel waarbij we proberen het beroep te raden door hele goede vragen te

stellen. Denk goed na... Raad jij het?

Dinsdag 25 augustus

Beroepenpuzzel

Een brandweerman of toch een kok? Een politieagent of een zuster? We puzzelen de gekste

combinaties aan elkaar! Welke combinatie maak jij?

Woensdag 26 augustus



 

 

Verstrooide professors wraps

Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Wat kun je een leuke mannetjes maken van wraps en ze zijn

nog lekker om op te eten ook. Verstrooide professors!

Welk beroep heb ik?

Je hebt ineens een beroep zonder dat je weet wat je eigenlijk bent... Probeer het te raden door

vragen te stellen aan de anderen: wat ben jij?

Lekkere huisjes

Ooit wel eens een huisje opgegeten? Nee?! Eens moet de eerste keer zijn natuurlijk! Vandaag

maken we gezonde huisjes. Mmm, dat wordt smullen!

Donderdag 27 augustus

Schilderen als Mondriaan

We zingen een liedje over kleur en luisteren goed welke kleur we pakken om mee te

schilderen! Kunnen we net zo schilderen als Mondriaan?

Als ik later groot ben...

...denk ik zo terug aan mijn tijd op de BSO. Teken, schrijf, knutsel hoe jij jou tijd op de BSO

beleefd.

Vrijdag 28 augustus


