
 

Summer Party

11 jul. t/m 19 aug.

Yes, we mogen meer en kunnen meer dan de afgelopen zomers en

daarom hebben wij er nog meer zin in om een feest ervan te gaan

maken aankomende zomervakantie. Dit jaar is het thema van de

vakantie: Summer Party!

Team GAAV! heeft hun best gedaan om aankomende zomer de

kinderen de mooiste (tijd) vakantie van hun leven te gaan geven en

daar horen ook een aantal uitblinkers bij.

Zo gaan de kinderen op dinsdag 19 juli op een uitje, wat het is dat

word later aan u bekend gemaakt. 

Donderdag 18 augustus komt theater Frijns langs om voor de BSO

locaties een theatervoorstelling te geven. 

Aansluitend is er een zomerfeest en deze is voor alle kinderen van

de BSO, hierover hoort u later meer en er komt nog een uitnodiging. 

Geef uw kind/kinderen snel op voor een GAAV!e zomervakantie.

Decoratie op de locatie

Een zomers feestje kan niet starten zonder decoratie. Daarom

bouwen wij samen met de kinderen de BSO om tot een plek waar er

echte SummerParty's gegeven kunnen worden. Deze week gaan we

daarom ook veel knutselen, bouwen, maar ook maken we

verfrissende ijsjes en cocktails

 

Week 1

Drijvende zomerkaarsen

Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende

natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende zomerkaars.



 

Strandmobiel

Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze

mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt 'ie bovendien

ook nog prachtige geluidjes.

Zomerse lantaarn

Vakantie! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin of

gezellige barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken we

sfeervolle lichtjes aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze

zomerlantaarn!

Creatief met schelpen

Maak een leuke lichtketting met schelpen. Leuk als decoratie voor

op je kamer én als herinnering aan de zomer!

Ijsjes te koop

IJsjes zijn onmisbaar tijdens de warme feestelijke zomerdagen. Op

de BSO gaan wij zorgen dat er ijsjes verkocht kunnen gaan worden

door een hoek klaar te maken voor de verkoop.

Zon in de tuin

Barbecueën, een drankje met je vrienden en vriendinnen drinken tot

de zon onder gaat en spelletjes spelen. Een hoek bouwen we samen

om tot een lekker plekje in de tuin.

Tropische cocktails

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke

gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar

waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes

mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!

Tropische ijslolly

Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow

dat wordt smullen! Watermeloen gecombineerd met kokosmelk

geeft zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

Zand tussen je tenen

 

Week 2



 

Alles wat te maken heeft met zon en strand. Niets is fijner dan het zand tussen je tenen te

voelen, het geeft een heerlijk zomers gevoel.

Zandkunst in een flesje

Het vullen van een flesje met eigen gekleurd zand is echt magisch: al die vrolijke kleuren!

Magisch onderwaterzand

Wow, dit is echt magisch! Door dit proefje wordt zand waterafstotend en kun je er onder water

mee spelen. Haast niet te geloven toch?!

Toveren met zand

Ooit wel eens een filmpje van de zandtovenaar gezien? Speel zelf als zandtovenaar. Wat

kunnen we allemaal toveren met zand? Licht uit, spot aan en tekenen maar!

Kwalleballen

Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de kwallebal als

eerste in de waterbak?

Beachvolleybal

Hou jij je voeten in het zand tijdens een potje beachvolleybal?

Super soaker bal

Een waterpistool bij een balspel? Tijdens super soaker bal kun je niet zonder. Welk team wint

deze waterige wedstrijd?

Palmboom knutselen

Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een

mooie zee, een lekkere luie hangmat en een cool drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf

als je deze palmbomen met ons gaat maken!

Strandbal

Kun jij goed mikken? Twee teams strijden om de strandbal aan de overkant te krijgen.

Palmboom van fruit

Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor dit

tropische hapje.

 

Surfen op het droge

Altijd al willen surfen, maar zijn er geen golven in de buurt? Maak samen deze surfplank en surf

op het droge!



 

Mini surfboards

Zo leuk om te maken: kleine drijvende surfboards van foam. Maak een tof ontwerp en laat jouw

speelgoedfiguurtje surfen op het water!

Water & IJs

Watermeloentaart zonder te bakken

Een supergezonde taart die je niet eens hoeft te bakken. Een beetje bevriezen is wel extra mooi

en smakelijk. Het klinkt misschien gek, maar het resultaat is mooi én lekker!

IJscoupe van stoepkrijt

Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij

'm ook?

Gezonde slush puppies

Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en veel gezonder dan de

variant van de ijssalon of de kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een

super vrolijk en lekker drankje.

Gekleurde pompon ijsjes

Een kleurrijk ijsje! Probeer de pompons op de juiste plek neer te leggen.

Waterballonnen volleybal

Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met

waterballonnen.

IJsjes memory

Memory, maar dan met ijsjes! Geen echte ijsjes natuurlijk. Wie kan het beste alle verschillende

ijsjes onthouden en de meeste paren bij elkaar zoeken?

Waterpistool verven

Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We maken op een hele stoere manier een

kunstzinnig schilderij!

 

Week 3

Lopend water

Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf

iets te doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!



 

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 ;-)

Stoepkrijt ijsjes

De stoepen een vrolijke uitstraling geven d.m.v. stoepkrijt, met je eigen gemaakte stoepkrijt

ijsjes.

Zomermode

Knutselen, de natuur in en spelletjes, alles in het tegen van zomermode.

Weven met rietjes

Weven is hip! Maar wist je dat je er geen ingewikkeld weefraam voor nodig hebt? Het gaat ook

heel gemakkelijk met een stel rietjes. Probeer het maar eens en maak deze zomerse

armbandjes!

Slippers schminken

Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier dat het toch net lijkt alsof je de allerhipste

slippers aan hebt? Dat kan wanneer we je voeten schminken alsof je echte flipflops aan hebt.

Jij bepaalt het design!

Enkelbandjes rijgen

In de winter zijn je enkels verstopt achter lange broeken, maar in de zomer mogen ze weer

gezien worden! Zeker als ze lekker bruin zijn van de zon, vallen die felle kleurtjes van de

enkelbandjes goed op. Wij gaan ze zelf maken!

Puur natuur parfum

Ga samen de natuur in om te zoeken naar de natuurlijke bloemgeuren, want waarom een dure

parfum kopen als je het ook zelf kunt maken? Het is super leuk om te doen en helemaal niet

moeilijk! Welke geur maak jij?

Ti-dye t-shirt

Creëer je eigen zomershirt met Ti-Dye

 

Week 4

Sandalen van karton

Vind jij sandalen ook zo lekker lopen? Ontwerp ze zelf! Een ideale zomerse schoen. Durf jij er ook

echt mee de straat op of houd je ze liever thuis als decoratie?



 

Zomermode estafette

Je hebt niet heel veel kleding aan tijdens de warme zomerdagen, maar stel je voor dat het

ineens gaat regenen, de zon iets feller wordt en je een zonnebril nodig hebt, een pet of toch

een lange broek doordat het ineens kouder wordt?

Bevroren kleding

Het kan vriezen en het kan dooien hier in Nederland. Maar wat als al je kleding bevroren is en je

het zo graag aan wilde? Wie krijg als eerste zijn/haar bevroren sokken en T-shirt weer aan?

Expeditie Robinson

De spellen uit het bekende tv-programma Expeditie Robinson, wie wilt deze nou niet eens een

keer spelen? Wel kindproof natuurlijk, maar de expeditie kan je niet aangaan zonder een goed

gevulde maag en mooie backpack.

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?

Los jij de puzzel op?

Een puzzeltocht door de wijken van jou woonplaats/plaats van je locatie, op zoek naar de juiste

puzzelstukken om vervolgens bij aankomst van de locatie de puzzel in elkaar te zetten. Wie lost

de puzzel het snelste op?

Eetproef

Geblinddoekt proeven wat jij in je mond hebt, spannend maar een goede test voor je

smaakpapillen. Raad jij alle ''maaltijden'' die door je mond zijn gegaan?

Robinson-parcours

Klimmen, klauteren, hengelen, rennen en niet stoppen, vooral niet stoppen! Het

ExpeditieRobinson parcours zit vol uitdagingen waar je uithoudingsvermogen op de proef

word gesteld. Ga jij de uitdaging aan?

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!

 

Week 5

Vlaggenroof

Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te veroveren?



 

Vlammende paprika's

Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook niet ongezond maar het lijken wel

echte vlammetjes. Maak je je eigen vuurtje?

Kampvuur van papier

Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en

stenen nodig. Help je mee?

Samensmeltdiner

Wat een honger, wat een dorst, maar er is tijd voor gezelligheid samen. We gaan een heerlijke

BBQ voorbereiden en er samen extra van genieten.

Rugzak pimpen

Heb je alles meegenomen wat mee mocht? Je tas hoeft hier ook niet zo groot voor te zijn, je

mag slechts alleen droge kleding bij je hebben. Maar als hij er gezellig uitziet maakt dat het

wel een feestje om hem mee te mogen nemen op expeditie.

De zomer voorbij

Helaas, het is alweer de laatste week van de zomervakantie! Maar niet getreurd we gaan ook

van deze week nog een feestje maken

Met je blote voetjes

Het is zomer! En dat betekent schoenen uit en lekker op je blote voetjes rondstappen! Hoe voelt

gras onder onze voeten? Kriebelt het? En hoe zit dat met zeil of stenen? Is het warm of koud,

hard of zacht? We gaan het allemaal ontdekken!

Zonnebrand estafette

We spelen een estafette en smeren ons ondertussen in met zonnebrand. Rennen maar!

Summer Party sieraden

Je eigen sieraden denk hierbij aan een armband, enkelbandje, ketting of een ketting aan je

zonnebril. Met schelpjes, kraaltjes, je kan het zo gek niet verzinnen, maak er Summer Party

sieraad van.

 

Week 6

Bingo zomer

We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de zomer. Spannend hoor!

Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?



 

Silent Disco

Even helemaal tot jezelf komen, maar wel met een lekker muziekje erbij en even de heupjes

losgooien, zodat je weer soepel bent voor het nieuwe schooljaar?

Verfrissend Feestje

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

die nat mag worden en doe mee!

Even wat ontspanning

Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar

en je kunt genieten!

Rust in de natuur

Hebben jullie al eens meegedaan met yoga? Dit is je kans! We gaan de natuur in en komen

helemaal tot rust. Doen jullie mee?

Gezelschapspelen

Haal alle gezelschapsspellen uit de kast, pak lekkere hapjes erbij en maak er een gezellige spel

dag van.

 


