
 

Zomervakantie Kidsbuzz
20 jul. t/m 27 aug.

Kom jij gezellig in de zomervakantie bij ons spelen?

6 weken lang plezier met verschillende thema's. 

Neem snel een kijkje in het programma voor wat er allemaal te doen is. 

 

Vlotten bouwen

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

experimenteren.

Ijsjes maken

Na een drukke en intensieve tocht met je vlot is wat verkoeling wel lekker. Daarom gaan we

zelf verkoelende ijsjes maken.

Maandag 20 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Flessenvoetbal

Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water

over aan het einde?

Waterzeskamp

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

die nat mag worden en doe mee!

Dinsdag 21 juli
ter land, ter zee en in de lucht



 

 

Vliegdag

Maak jij een papieren vliegtuig die het verst kan vliegen. Of maak jij hem groter en pas jij er

bijna zelf in? We maken er een luchtige vliegdag van.

Cracker vliegtuig

Knutselen en spelen met je eten? Een cracker vliegtuig om lekker van te smullen

Woensdag 22 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Landschap schilderen

Kijk eens om je heen, wat zie je allemaal? Alles wat je ziet om je heen en voor je neus, maak

daar een mooi schilderij van.

Modderpudding

Wat heb je nodig? Voor ongeveer 4 bakjes heb je het volgende nodig 1 avocado 1 rijpe

banaan, hoe meer bruine plekjes hoe beter! 50 ml kokosmelk handje blauwe bessen 50 gram

cacao blender (of een kom met een mixer) bakjes om de pudding in te doen koelkast lepels

decoratie voor op de pudding bijvoorbeeld blauwe bessen / kokosschaafsel / schaafsel van

pure chocolade

Donderdag 23 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Vlieger maken

Met je eigen gemaakte vlieger, kijken welke het hoogste komt

Schipper mag ik over varen

Ja of nee? En moet ik dan nog geld betalen ja of nee?

Vrijdag 24 juli
ter land, ter zee en in de lucht



 

 

Kijkdoos maken

Ben je ter land, ter zee of in de lucht? Jij mag je eigen kijkdoos helemaal zelf creëren

Piraten eierkoek

Lekker smullen met verschillende smaken bij een eierkoek

Maandag 27 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Bouw je eigen zeepkist

Samenwerking, plezier en tactiek komen samen tijdens het bouwen van de van je eigen

zeepkist. En het leuke hiervan is jong en oud kunnen samen gaan bouwen.

Zeep maken

Bubbel zeep, kleine zeep, kleurrijke zeep, bruisende zeep, voor wat voor soort zeep ga jij?

Dinsdag 28 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Windauto maken

Welke auto wint de race door ertegen aan te blazen met een rietje? Maak jij de nieuwe Max

Verstappen wagen met een fles?

Springtouw competitie

Op vele manieren springtouwen, maar welke manieren zijn er allemaal? En wie houd dit het

langst vol?

Woensdag 29 juli
ter land, ter zee en in de lucht

Donderdag 29 juli
ter land, ter zee en in de lucht



 

 

Ter land, ter zee en in de lucht

Deze dag staat in het teken van het echte spel zoals de papa's en mama's hem nog kennen

It's smoothie day

Groen, geel, blauw de kleuren van land, zee en de lucht. Voor welke gezonde smoothie ga jij?

Smoothie proeverij

Alle papa's en mama's zijn welkom om de heerlijk gezonde smoothies te komen proeven met

een hapje en drankje.

Vrijdag 30 juli
ter land, ter zee en in de lucht

van Kidsbuzz naar Safari

themadag

Deze dag gaan we samen met de kinderen de hele BSO omtoveren naar een safari look. 

Vlaggen, bloemenkransen, dieren er is van alles mogelijk

Maandag 3 augustus
op safari

Palmbomen van fruit

Kleurrijk, gezond en lekker

Jungle paspoort

Wil jij op Safari? Dan heb je natuurlijk wel je eigen paspoort hiervoor nodig. Samen gaan we

ervoor zorgen dat jij de jungle in mag

Dinsdag 4 augustus
op safari

Woensdag 5 augustus
op safari



 

 

Jungle yoga

Ontspanning vinden door de dieren uit de jungle na te doen

Maskers maken

Een aap, een olifant, een giraffe, welk dier van de BIG5 zou jij eens willen zijn?

Fossilen maken

In boetseerklei je eigen fossiel dier maken.

Shuku Shuku

Een echt Afrikaans gerecht, want als je op safari bent moet je natuurlijk wel goed blijven eten.

Donderdag 6 augustus
op safari

Ga op je eigen safari

Welke dieren kom jij onderweg tegen en ga jij met een Jeep? Je kan het aan iedereen laten

zien in je eigen gemaakte safaridoos

Tijgerachtig eten

Wat dit inhoud? Dat zie je pas als je deze dag gezellig bij ons komt spelen.

Vrijdag 7 augustus
op safari

De krokodil die .....

Bijt met een knijper echt niet hard in je bil.

Sporenspel

Jij kan vandaag in de voetsporen van de dieren treden

Maandag 10 augustus
op safari



 

 

Dierenbingo

Nummerrrrrr 3, BINGO! Wie wint er met dit waanzinnig leuke spel

Blokjes, blokjes en nog eens blokjes

van welk bouwmateriaal kan jij een echte jungle bouwen?

Dinsdag 11 augustus
op safari

Wij gaan op Safari

Met zijn alle eropuit

Woensdag 12 augustus
op safari

Dieren geluiden spel

Welke dieren hoor jij om je heen?

Verrekijker maken

Wat kan jij allemaal zien door je eigen gemaakte verrekijker?

Donderdag 13 augustus
op safari

Ssssslangen maken

Maak je eigen slang van wc-rollen of keukenrollen

Dans als een dier

Groot dansen, klein dansen, doe mee met de dierendans

Vrijdag 14 augustus
op safari



 

 

Fotoreportage

Wat wil ik later worden als ik groot ben en hoe zie ik mijn toekomst? Een grote collage van alle

kinderen hoe, wie of wat als ze groot zijn

Zelfportret XL

Schilder, teken of knutsel jezelf in de toekomst

Maandag 17 augustus
als ik later groot ben

Levensboom

Wie ben je nu en hoe zie jij jezelf als je later groot bent?

Word ik misschien kok?

Het verzinnen van gerechten en deze ook al klein uitvoeren, ouders komen jullie gezellig eten?

Dinsdag 18 augustus
als ik later groot ben

Bij de politie

Deze dag staat in het teken van de politie. Je eigen uniform maken, wat kan je doen bij de

politie en wat eet de politie om zo fit te blijven?

Woensdag 19 augustus
als ik later groot ben

Vriendenboekje

Zijn jou vrienden en/of vriendinnen later ook nog in jou leven? En wat gaan jullie later samen

voor avonturen beleven? Maak je eigen vriendenboekje waar je over een aantal jaren nog in

terug kan lezen.

Donderdag 20 augustus
als ik later groot ben



 

 

Siamees zeskamp

Met je maatje spellen spelen, leuk om later aan terug te denken

Wil ik bij de brandweer

Waterspellen, brandjes blussen, snelheid maken, deze dag gaan we alles doen in het teken

van de brandweer.

Vrijdag 21 augustus
als ik later groot ben

Maandag 24 augustus
als ik later groot ben

Kunstbus?

Zorg ik misschien voor mensen

Arts, verpleegkundige, ambulancebroeder, er is van alles te bedenken om voor mensen te

kunnen zorgen later. Welk team is als eerste klaar om te kunnen zorgen?

De ontwikkeling van het lichaam

Van je kruin tot aan je teen alles ontwikkeld zich van binnen en buiten, maar hoe gaat dat nou

eigenlijk en waarom. Teken jezelf hoe jij denkt dat jij er later uit zal zien.

Dinsdag 25 augustus
als ik later groot ben

Sportdag

Misschien ben jij wel mega goed in een bepaalde sport en word jij later topsporter. Dit gaan

we ontdekken tijdens de sportdag

Eten als een topsporter

Wat eten topsporters eigenlijk? Dat gaan we vandaag ontdekken en proeven

Woensdag 26 augustus
als ik later groot ben



 

 

Can I be a supermodel?

Modeontwerper, fotograaf, model, er is zoveel te bedenken in de wereld van een supermodel.

Vandaag gaan we ontdekken wat jou kwaliteit is in deze wereld en voer jou kwaliteit uit deze

dag.

Donderdag 27 augustus
als ik later groot ben

Vrijdag 28 augustus
als ik later groot ben

Denk ik terug aan mijn leuke tijd op de BSO Kidsbuzz. We maken deze dag tot een groot feest

waarbij iedereen welkom is.


