
 

Zomervakantie BSO Korendijk
20 jul. t/m 28 aug.

Week 1 & 2 Ter land, ter zee en in de lucht.

Week 3 & 4 Op safari.

Week 5 & 6 Als ik later groot ben.

 

Luchtdruk race

Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden een race met auto's. Wie kan zijn

auto het verst krijgen?

Hippe hovercraft

De hovercraft, ook wel luchtkussenvoertuig, 'to hover' is Engels voor 'zweven' en 'craft' betekent

'voertuig'. Letterlijk een zweefvoertuig dus! We maken er zelf eentje! Doe je mee?

Maandag 20 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Waterweetjes

Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's,

regen en wolken maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

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 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Woensdag 22 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.



 

 

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!

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.

Wiebelig watertwister

We gaan een speciale draai geven aan het spel Twister! We spelen het buiten op ons

eigengemaakte waterveld waar we niet nat van worden. Word je al nieuwsgierig?

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?

Donderdag 23 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog?

Je kunt er niet echt de lucht mee in natuurlijk maar geinig zijn deze helikoptertjes echt wel! Je

kunt ze aan je plafond hangen of gebruiken in je spel met LEGO bijvoorbeeld. Leuk om te

maken! Kies de variant uit die jou het leukste lijkt om te maken.

Zwevende ballonnen

Dit is een erg spannend spel waarbij de ballonnen alleen via de lucht in de basket mogen

komen. Laat de ballonnen zweven, maar pas op! Straks is het andere team sneller, actie dus!

Vrijdag 24 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Maandag 27 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.



 

 

Water, vuur, lucht

Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw naam niet

genoemd? Houd dan je handen achter je rug!

Luchtballonmandje in 3D

Waar vlieg jij naartoe in deze ballon? Even knutselen en hij is af. Je kunt hem met mooi weer

ook buiten hangen, dan draait de ballon rond in de wind.

Dromenvanger

Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich maar jij

mag je eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken.

Vliegende spoken

De spoken vliegen door de lucht tijdens dit proefje. En het leuke is dat we het heel vaak kunnen

herhalen. Zie jij ze ook vliegen?

Dinsdag 28 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog?

Je kunt er niet echt de lucht mee in natuurlijk maar geinig zijn deze helikoptertjes echt wel! Je

kunt ze aan je plafond hangen of gebruiken in je spel met LEGO bijvoorbeeld. Leuk om te

maken! Kies de variant uit die jou het leukste lijkt om te maken.

Luchtdruk race

Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden een race met auto's. Wie kan zijn

auto het verst krijgen?

Woensdag 29 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Donderdag 30 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.



 

 

Bouw je eigen waterbaan

Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete zomerdag kun je ook wel wat

afkoeling gebruiken toch? We gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en

takken om zelf een waterbaan te maken. Klinkt cool? Dat is het ook ;-)

IJs waterverf!

Wat gebeurt er als we verven op een ijsblok? Een verfrissende activiteit waarbij we voor onze

ogen de kleuren zien veranderen. Een mooie ontdekking!

Water-xylofoon

In water zit een heleboel muziek. We maken een waterinstrument en leren spelen op de

klanken van meer of minder water.

Kleurrijk water

Ken jij alle kleuren van de regenboog? Leg een strook crêpepapier in een potje met water en

kijk wat er gebeurd. Dat ziet er mooi uit!

Vrijdag 31 Juli 2020
Ter land, ter zee en in de lucht.

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga

op het geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.

Jungledieren soortgenoten gezocht

Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Doe mee en

kijk of het lukt!

Maandag 3 Augustus 2020
Op safari.

Dinsdag 4 Augustus 2020
Op safari.



 

 

Jungle estafette

Rol de rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er klaar voor om

helemaal de beest uit te hangen?!

Welk junglebeest is er naar de wc geweest?

Volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter welk junglebeest er naar de wc is

geweest!

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!

Jungle Juice

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

zelfgemaakte sapje.

Woensdag 5 Augustus 2020.
Op safari.

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!

Olifantenboterham

Een gezonde boterham, maar dan op een leuke en creatieve manier. Beleg je boterham met

allerlei gezonde ingrediënten en versier het als olifant!

Donderdag 6 Augustus 2020
Op safari.

Vrijdag 7 Augustus 2020
Op safari.



 

 

De waanzinnige boomhut

Ken jij de boeken uit de serie 'De waanzinnige boomhut'? Zo eentje heb je nog nooit gezien: hij

heeft zelfs een bowlingbaan en laboratorium! Laat je fantasie de vrije loop en bouw je eigen

exemplaar.

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!

Plant de bomen!

Ben jij snel genoeg en kan jij zoveel mogelijk bomenzaadjes planten? Tijdens een spannend

ren spel mag je het laten zien!

Maandag 10 Augustus 2020
Op safari.

Bzzz...een muskiet!

Weet jij wat een muskiet is? Het is een soort steekmug die voornamelijk in warme gebieden

leeft. Samen knutselen we dit insect van verschillende materialen.

DierenYoga

Ontspannen de bewegingen van alle dieren van de Big5 ontdekken.

Dinsdag 11 Augustus 2020
Op safari.

Buigbare aapjes

Deze aapjes zien er super lief uit! Je kunt ze gemakkelijk maken met pijpenragers en houten

kralen.

Woensdag 12 Augustus 2020.
Op safari.



 

 

Jungle tikkertjes & treffers

Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt allemaal aan bod tijdens

deze sportieve mix van jungle spelletjes.

Jungle Juice

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

zelfgemaakte sapje.

Mini moeras

Wat cool! Een eigen mini moeras. Kun jij de krokodil of de slang in het moeras vinden?

Donderdag 13 Augustus 2020
Op safari.

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga

op het geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.

Jungledieren soortgenoten gezocht

Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Doe mee en

kijk of het lukt!

Vrijdag 14 Augustus 2020
Op safari.

De droomrace

Wat is jouw droom als je later groot bent? En wat is die van jouw vriendin, voetbalmaatje of

klasgenootje? Raad het en win de ronde!

Maandag 17 Augustus 2020
Als ik later groot ben.



 

 

Visspel van klein naar groot

We gaan vissen. Een leuk en eenvoudig te maken visspel waarbij de begrippen klein, medium

en groot allemaal aan bod komen.

Verfkunst op muziek

We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat verf onder onze

voeten gaan we lekker kliederen!

Hoe lang ben jij?

De één is lang en de ander is kort! Dat is helemaal niet erg, want iedereen groeit in zijn eigen

tempo. Tijdens deze activiteit meten we op hoe lang we allemaal zijn. Wie is het langst en wie

is het kortst?

Dinsdag 18 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Postbodespel

Bezorg de post goed want anders... Smokkel zoveel mogelijk post naar de overkant en word

een echte postbode!

Het vliegerlied

En ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger ....Ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger. Ben zo groot,

groot, groot als een giraffe, en zo hoog! Met z'n allen leren we het vliegerlied te dansen!

Woensdag 19 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Beroepenpuzzel

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

combinaties aan elkaar! Welke combinatie maak jij?

Donderdag 20 Augustus 2020
Als ik later groot ben.



 

 

Het verboden woord

Je teamgenoten het woord brandweer te laten raden, zonder het woord "vuur" te mogen

gebruiken of politieagent zonder het woord "boef". Hmm dat klinkt eenvoudig, maar is moeilijk

dan je denkt!

Snorrenzoektocht met Sam Snor, de barbier

Als klein jongetje droomde Sam al van een snor. Nu heeft Sam er zijn beroep van gemaakt, hij

is barbier geworden. Een hele goede! Hij is alleen nog wel op zoek naar inspiratie en daar

kunnen wij hem bij helpen!

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.

Vrijdag 21 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Blusklussen

Je kunt laten zien of je geschikt bent om bij de brandweer te gaan werken door mee te doen

aan deze leuke spelletjes.

Wannabe poppetjes

Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke knutselactiviteit waarbij we op een

speelse manier leren hoe je je aankleed. Deze keer gaan we aan de slag met verschillende

beroepen!

Maandag 24 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Dinsdag 25 Augustus 2020
Als ik later groot ben.



 

 

Stop de dieven!

Stop de dieven! Dat is van ons! Geef terug! Maar nee.. in dit spel moet er juist gestolen worden.

Welk team kan het meest bij elkaar graaien?

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?

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?

Woensdag 26 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Racende racewagens

Eindeloos veel leuke dingen kun je maken van een toilet-rolletje. Dit keer gaan we onze eigen

Ferrari, Mercedes of Toyota ontwerpen. Jij bepaalt de kleur en het nummer van de

racewagen. Als de auto af is kun je er perfect een Playmobil poppetje in plaatsen.

Als ik later groot ben....

....Is dit mijn herinnering aan de BSO

Donderdag 27 Augustus 2020
Als ik later groot ben.

Rockstar gitaar

Altijd al een rockster willen worden? Met deze gitaar maak jij de blits op ieder feestje. Je kunt

zelf beslissen welke kleuren hij krijgt en welke vorm. Cool toch?!

Vrijdag 28 Augustus 2020
Als ik later groot ben.



 

 

Later als ik groot ben....

Weet jij al wat je later wilt worden? Politieagent misschien of kok of piloot of bakker of....

Mogelijkheden genoeg. Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten over verschillende

soorten beroepen. Misschien doe je wel nieuwe ideeën op voor je eigen beroep later! Speur je

mee?


