
 

Reis mee

19 jul. t/m 27 aug.

Reis mee, reis mee naar heel veel landen hupsakee.

Tijdens deze zomervakantie gaan we samen op reis. Met je paspoort

naar het vliegveld, want met de auto of trein op reis gaat eigenlijk

niet, want we gaan ver weg.

Zo gaan we op bezoek in Azie, Australie, Afrika, Amerika en eindigen

we onze reis in Europa zodat we even wat dichter weer bij huis zijn

voor we weer naar school moeten.

Geniet, maak mooie herinneringen, beleef alles op jou manier, we

gaan er weer een top vakantie van maken!!

Extra informatie betreft uitjes!

In de 2de en 6de week van de zomervakantie hebben we iets extra's

op het programma staan.

dinsdag 24 augustus

Op dinsdag 24 augustus organiseren we een sportdag in

Numansdorp voor alle BSO's. De kinderen die deze dag aanwezig zijn

op de BSO zullen hier naar toe gaan. (dus geef je op op jou BSO)

19 juli - 23 juli

 

LET OP

maandag 26 juli / donderdag 29 juli

Een ochtend spelen in speeltuin Speelvlucht. Alle BSO's worden daar

(met HSK vervoer of bus) verwacht. De speeltuin is in zijn geheel

open en we hebben de beschikking over de skelters, fietsjes en de

toiletten.

Wk.1: Goed op reis



 

Goed voorbereid op reis gaan is altijd fijn, vraag maar eens aan

papa en mama. Hoe ga je erheen en het allerbelangrijkste, ben jij je

paspoort niet vergeten? Wat is er allemaal te doen en weet jij waar

de landen zijn?

Tipi tent

We zijn lid van een onze eigen stam. Van bamboestokken bouwen

we een Tipi en we worden echt geschminkt als een stamlid!

Ansichtkaarten maken

Waar ga je heen op vakantie? Waar ben je geweest of waar zou je

graag naar toe gaan? Knip, kleur, plak, scheur en maak je eigen

ansichtkaart.

Multiculti muziekinstrumenten

Over de hele wereld wordt muziek gemaakt! Wij maken daarom

allemaal 'wereldse' muziekinstrumenten en maken er een

multicultureel feestje van!

wereldwijd

We doen een spel dat uit 3 onderdelen bestaat en dat ons over de

hele wereld zal leiden!

Papier-maché globe

Ontdek de wereld. Waar woon jij op de aardbol? Met een ballon als

basis gaan we aan de slag met het maken van een globe.

Sportend de wereld over

Ieder land en werelddeel heeft sporten en spelletjes die daar veel

gespeeld worden. We gaan kennis maken met 5 van deze spelletjes!

Eén voor ieder werelddeel.

 

Douanespel

De smokkelaars moeten proberen het geld over de grens te

smokkelen zonder getikt te worden door de douaniers. Welk team

brengt het meeste geld bij de posten?



 

Paspoort maken

Als je Nederland uit gaat willen ze overal weten of jij wel echt bent wie je zegt dat je bent.

Daarom hebben we een paspoort nodig en gaan we stempels verzamelen van de landen deze

vakantie.

De kofferrace

Als je op vakantie gaat of gaat logeren bij opa en oma heb je natuurlijk een koffer of een tas

nodig. Daarom gaan wij koffers en tassen verzamelen! Wie kan de meeste koffers dragen?

Wat is mijn koffer?

Dan sta je op het vliegveld bij je bestemming en de koffers komen. Ze liggen op de bagage

band, maar uhm welke koffer was het ook alweer? En had ik een label eraan met mijn naam?

Geen paniek, we maken een eigen koffer die je voor altijd zal herkennen.

26 juli - 30 juli

Het continent Azië bestaat uit 42 landen. Azië is het grootste werelddeel op aarde. We

verblijven een week in Azie en beleven de leukste Aziatische momenten samen.

Chinese muur

Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een Chinese muur! Wie lukt het om als

laatste over te blijven?

Geisha blikje

Maak van een simpel blikje een prachtige Japanse geisha in een kleurrijke kimono!

Vega loempia

Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!

Wafel-sushi

Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We maken sushi van wafels en fruit. Smul jij

ook mee?

 

Wk.2: Reis door Azie

Handen met henna

Maak deze leuke schaaltjes van klei met de afdruk van je eigen hand. Versier de schaaltjes

voor een sierlijk 'Henna' effect!



 

Ninja varia

We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er cool uit en het leuke

is ook dat je er nog mee kunt spelen als ze klaar zijn.

Vliegend tapijt

Denk de tafel in Oosterse en sproojesachtige sfeer met deze onderzetters die er uitzien als een

Vliegend Tapijt!

Oosters Stratego

Speel samen deze leuke Oosterse variant op levend Stratego! Het doel is om zo veel mogelijk

kaartjes naar de eigen thuisbasis te brengen. Maar ondertussen moet er ook gezocht worden

naar de vlag van het andere team...

Oriëntaalse waaiers

Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Yoga

Yoga komt oorspronkelijk uit India, ontstaan vanuit het hindoeïsme. Yoga is vooral bedoeld om

lichaam en geest met elkaar te verbinden en in balans te brengen. Dit gaan wij ook doen in de

natuur. Dus neem je handdoek mee om daar op te kunnen liggen.

2 augustus - 6 augustus

De reis naar Afrika hebben we al eens eerder gemaakt, maar toen gingen we op Safari. Dit keer

gaan we beleven hoe de kinderen in Afrika plezier maken en hoe zij hun dagen door brengen.

Iedere dag starten we met ochtendgymnastiek met de hele groep, net als dat zij daar doen op

school. Wat we allemaal nog meer gaan beleven? Meld je aan voor de vakantie en je gaat het

meemaken.

 

Wk.3: Reis door Afrika

African dance

De trommelmuziek, de soepele bewegingen, wie kent de Afrikaanse dans moves niet? Deze

dans gaan we met zijn alle proberen aan te leren en uit te voeren. Je hebt een week de tijd om

het te leren dat moet wel lukken toch? Pak youtube erbij om wat voorbeelden te bekijken. Wie

durft het aan de dansmoves te delen? Heel veel succes!



 

6 kamp in Afrika

Touwtje springen, met een stok tegen een hoepel een parcours afleggen, elastieken, er zijn heel

veel spellen die de kinderen hier met simpele materialen weten te verzinnen. Maar ook helpen

zij mee met water en voedsel te dragen. We gaan een 6 kamp in de Afrikaanse spelvormen

van de kinderen maken. Doe je mee?

Maak een muziekstok

Wist je dat je ook een eigen muziekinstrument kunt maken? Deze keer maken we een hele

muzikale stok! Hang er van alles aan of plak het vast en maak jouw muziekstok!

Afrikaanse Samburu kettingen

De Samburu is een volk in Kenia, verwant aan de Masaï. Ze staan bekend om hun prachtige

kettingen in felle kleuren. Schitterend om te zien en leuk om te maken.

Hoe krijg je het mee?

Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en drinken te vinden. En dan moet je het ook

nog maar mee zien te krijgen. Lukt het jou om eten en drinken mee te krijgen naar huis?

Strijd op de savanne

De roofdieren gaan achter de zebra's, giraffes en gazelles aan. Maar ook de mens speelt een

rol in dit tikspel. Wie wint de strijd op de savanne?

Zuid-Afrikaanse melktaart

Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de

meeste restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille,

kaneel en – drie keer raden – melk! Smul jij mee?

Voetbal maken

Goal! Maak je eigen voetbal met kosteloos materiaal! Kan jij hier zelf ook mee voetballen? Op

blote voeten gaan we een potje voetballen met onze eigen gemaakte bal.

Afrikaanse huisjes

In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen van de Ndbele stam de huizen van de buitenkant met

mooie figuren en kleuren. Hier maken jongens en meisjes mooie Afrikaanse huizen!

9 augustus - 13 augustus

 

Wk.4: Reis door Australie



 

Eetbare koala's

Hmmm... Lekker! Doe je mee om van dit schattige diertje een lekkere snack te maken? Er zijn

verschillende manieren om dit te doen. Kies maar uit!

Didgeridoo

De didgeridoo is een blaasinstrument, wat vooral bekend is van de Aboriginals uit Australië. We

proberen er zelf eentje te maken!

Surfschuifbaan

Surfen is een van de bekendste sporten in Australië. Nu hebben we hier in Nederland niet zulke

mooie surfgolven als in Australie, daarom geven wij er een andere draai aan. De

Surfschuifbaan, oftewel een buikschuifbaan en kijken of je het ook op je voeten kan.

Australische Barbie

Je denkt natuurlijk aan de Barbiepop bij deze activiteit, maar in Australie gaan ze na een

surfdag met elkaar lekker BBQen. We gaan zelf een BBQbuffet maken en lekker met elkaar

genieten van een Barbie.

Ontwerp je eigen slipper

In Australie is het bijna altijd wel stralend weer. Wat is er dan lekkerder om op je slippers te

lopen, lekker verkoelend voor je voeten. We maken onze eigen paar slippers om zelf koele

voeten te hebben.

Kangoeroe plantenbakje

Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken? Daar zit het baby'tje in. Maar wat

als wij die buidel nu eens voor iets heel anders gaan gebruiken? Je zult snel zien wat we in

gedachten hebben!

De haka

Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden. Er worden krachtige bewegingen

gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

 

Aussie rules

Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles een beetje anders. We

proberen Aussie rules!



 

Casuaris

Dit zijn grote loopvogels die 85 kilo kunnen worden, extreem hard kunnen rennen (50 kilometer

per uur) en doen denken aan struisvogels maar dan met fellere kleuren. Een bijzondere

verschijning vanwege de grootte en de kleuren

Sidney OperaHouse

Het Sydney Opera House, in het Nederlands vaak de Opera van Sydney genoemd, is een

gebouw voor opera en andere podiumkunsten (muziek, dans, theater) in de Australische stad

Sydney. Het is de thuisbasis van het Sydney Symphony Orchestra. We gaan ons eigen

OperaHouse maken. Hoe? Gooi je creatieve brein erin.

16augustus - 20augustus

Honkbal

We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net even iets anders. Sla de bal

weg en rennen maar!

Superhelden pizza's

Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren zouden nog wel eens extra goed

kunnen smaken! Waarom? Wij maken pizza's met de symbolen van onze superhelden!

Flag Football

Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een variant zonder tackelen. Net zo stoer,

maar wel wat veiliger. Doe je mee?

Guacamole

Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee hoor. Het is gewoon een kwestie

van een beetje mengen van de juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Cheerleaders!

Altijd al cheerleader willen zijn? Leer de stapjes en sprongen. Ready? Let's go team!

 

Wk.5: Reis door Amerika

Sterkste stammen spellencircuit

Sporen zoeken, boogschieten, vissen vangen, paardrijden en een gevaarlijke rivier oversteken.

Wie is het beste lid van jullie stam?



 

Wilde westen testen

Vaardigheden die in het Wilde Westen van vroeger noodzakelijk waren om te overleven leer je

hier. We gaan lasso werpen, koeien drijven, jagen, paardrijden, buffels vangen en meer!

Discgolf

Een frisbee en een golfbaan... Kun jij daar iets van maken? Jazeker, we spelen discgolf!

Piñata project

Een piñata is een felgekleurd figuur van papier-maché en komt oorspronkelijk uit Mexico. Het is

best een werkje om er één te maken dus we hebben de tijd nodig!

23augustus - 27augustus

Toren van Pisa

Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij staat behoorlijk scheef. Wij

maken hem na!

Ontdek Europa

Op ontdekkingstocht door Europa. Weet jij alle souvenirs te verzamelen?

Zweedse gehaktballetjes

Je kent ze misschien wel van die grote winkels met meubels waar je ze kan bestellen: de

zogenaamde Köttbullar. Typische gehaktballetjes uit Zweden. Lekker!

Highland games

Altijd al willen weten wie het sterkst is? Tijdens deze Highland games komen we erachter. Doe

mee of moedig aan!

LEGOland

In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark geopend. Dit themapark

bestond in het begin uit een miniatuurwereld, volledig opgebouwd uit LEGO-steentjes. Er reden

LEGO-treinen, LEGO-auto's en er waren veel bekende bouwwerken nagebouwd. Het park bleek

een enorm succes. Later zijn er nog meer LEGO-parken bijgekomen. Wij bouwen onze eigen

LEGO-wereld.

 

Wk.6: Reis door Europa

Jeu de boules

We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel dat gespeeld wordt met

metalen ballen. Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.



 

Etagères maken van porselein

Creatief met kopjes, schotels en bordjes. Stapel maar op dat servies. Maak in een mum van tijd

een coole etagère voor jullie volgende high tea!

Kubb!

Pak je werpstokken en gooi de blokken van de tegenpartij om én als het lukt de koning! Kubb je

mee?

LEGO hoofdjes

Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en droog en

neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.

Fietstocht

Echt iets Nederlands wat door heel de wereld is overgenomen, fietsen! En nog leuker om samen

te gaan fietsen, dus we gaan op een fietstocht. De eindbestemming? Die kunnen jullie zelf

bepalen met de pedagogisch medewerksters van jou locatie

 


