
Zomervakantie Zon,Zee

20 juli t/m 28 augustus

BSO Joppensz

Maandag 20 juli

Vliegenmeppen
Pats! Vlieg ik heb je! Een zonnige dag, een groot vel papier,

gekleurde verf en...... een vliegenmepper. Daar kun je de

mooiste kunstwerken mee maken.

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje

van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar

eens.

uistapje naar het strand
Met onze voeten en handen in het zand gaan we vandaag

zandkastelen bouwen op het strand

Dinsdag 21 juli

3D limonadeglas
We knutselen een limonadeglas, in 3D! Het lijkt dan net

alsof je je glas écht leeg kan drinken.

Regenboog ijsjes
Een creatieve en hele leuke manier om groentes en fruit te

eten. Maak er een ijsje van!

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de

zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en

doe mee!

Woensdag 22 juli

Uitstapje naar de vlietlanden
Als het weer het toe laat gaan we vandaag heerlijk spelen en

picknicken op de vlietlanden! Dus neem je zwemkleding en

handdoek mee!!

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.
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Donderdag 23 juli

Slipper sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken sandwiches in

de vorm van een slipper. Heerlijke snacks en nog gezond

ook.

Komkommerhapjes
Komkommer is een hele veelzijdige groente. Je kunt er erg

veel mee maken, en heel veel ingrediënten zijn er ook super

lekker bij. We gaan heerlijke komkommerhapjes maken!

Welke vind jij het lekkerst?

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We

maken op een hele stoere manier een kunstzinnig schilderij!

Levend sjoelen
Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet met simpelen

sjoelstenen dit keer. Nee, je gaat zelf als een malle over die

baan. Benieuwd hoe dat gaat? Doe mee!

Vrijdag 24 juli

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 ;-)

uitstapje naar het monkeybos
Wie kan er in de hoogste boom klimmen? vandaag gaan we

klimmen en klauteren in het monkeybos

Maandag 27 juli

Tikkende tijdbom
We gaan met elkaar in een kring staan en geven 'de tijdbom' door.

Doe dit zo snel mogelijk, want als het alarm af gaat... Splash!
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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!

Kampeer knip- en kleurplaat
Dit is geen normale kleurplaat maar een knip-kleurplaat. We knippen en kleuren en maken

zo onze eigen camping.

Dinsdag 28 juli

Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers knutselt. Je kunt je eigen

ontwerp maken. Wat voor kleur slippers kies jij?

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de

Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is lekker voor een warme zomerdag

en in no-time klaar.

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maffe spelletjes

staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de

meeste punten?

Woensdag 29 juli

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen. Lekker

fris en heel gezond. Probeer maar eens.

speeltuin ons eiland
vandaag gaan we spelen in speeltuin ons eiland

Donderdag 30 juli

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 cocktail in je hand....Dit

sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat maken!
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Mini surfboards
Zo leuk om te maken: kleine surfboards van foam, om vervolgens te mee spelen. Je

kunt hier bijvoorbeeld LEGO of ander speelgoed op zetten! Ze blijven heel goed

drijven!

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?

Vrijdag 31 juli

Super soaker volleybal
Een waterpistool bij volleybal? Tijdens super soaker volleybal kun je niet zonder. Welk

team wint deze waterige wedstrijd?

Heb jij thuis een waterpistool? neem hem dan mee naar de bso!! En het is

ook wel handig om zwemkleding mee te nemen of drogen kleding

Strandbal 'parachute' spelen
Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo hoog of zo vaak mogelijk te

laten stuiteren op de handdoek.

Maandag 3 augustus

Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de

afstand, wie komt het verst?

Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht

kan vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.

Naar speeltuin het kasteel
klimmen en klauteren in de speeltuin

Dinsdag 4 augustus

Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt

jij je alvast in tropische sferen!

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je moet

scoren met een natte spons. Lukt je dat?
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Bellenblaas spektakel
Bellenblaas; wie kent het niet? Maar wist je ook dat je er héél veel verschillende

dingen mee kunt doen? Ontdek het op de BSO!

Woensdag 5 augustus

Frozen t-shirt race
Dit is het beste hulpmiddel voor als je het warm hebt: wie kan het snelst een

bevroren t-shirt aantrekken?

Vang je schaduw!
Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw! We gaan onze schaduw

vangen en hem mooi versieren met onze zelfgemaakte krijtverf!

Aardbeienijs
Vers geplukt om de heerlijkste ijsjes te maken! We maken verschillende soorten

aardbeienijs. Welk ijs vind jij het lekkerst?

Donderdag 6 augustus

uitstapje naar waterspeeltuin cronestein
Spelen met de waterpompen,zand dit gaan wij vandaag doen bij de waterspeeltuin in

cronestein park

Flamingo's
Flamingo's zijn eigenlijk een aparte groep dieren. Het is een familie van de vogels. De

groep flamingo's bestaat uit zes soorten. Wij kennen ook allemaal verschillende manieren

om een flamingo te knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

Fruitige fruitlolly's
We gaan aan de slag met het maken van gezonde snacks! We maken namelijk

fruitlolly's of fruitijsjes. De keuze is aan jou! Welke zou jij graag willen maken?

Vrijdag 7 augustus

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?

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

manier een kunstzinnig schilderij!

Maandag 10 augustus
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Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig

voor dit tropische hapje.

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.

Dinsdag 11 augustus

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 ;-)

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

krijgen.
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Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt

jij je alvast in tropische sferen!

Woensdag 12 augustus

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

Krabbenbal
Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om als krab te

voetballen... Probeer het uit!

Donderdag 13 augustus

Vliegenmeppen
Pats! Vlieg ik heb je! Een zonnige dag, een groot vel papier, gekleurde verf en......

een vliegenmepper. Daar kun je de mooiste kunstwerken mee maken.

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

outfit aan die nat mag worden en doe mee!

Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere verfrissing nodig, zoals deze

heerlijke watermeloen kokosmilkshake die we vandaag gaan maken!

Vrijdag 14 augustus

waterspelletjes
Neem je zwemkleding en waterpistolen maar mee naar de bso vandaag gaan we

allerlei spelletjes doen met water!

Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk beginnen. Kies je variant en ga

aan de slag!

Maandag 17 augustus

Frozen yoghurt hapjes
We gaan een heerlijke verfrissende snack voor tijdens de warme dagen!
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Tie dye shirt maken
Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke manier om een

wit shirt om te vormen tot echt een super leuk felgekleurd shirt. Wij leren je hoe het

moet. Neem je zelf een wit shirt mee dat je wil verven? Sokken, kussensloop of iets

anders mag ook!

Dinsdag 18 augustus

Gezonde bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan en een dikke laag

chocoladesaus toch? Nou, deze variant is even anders. Stukken gezonder en ook heel

lekker!

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

meeste water over aan het einde?

Het waanzinnige wilde waterspel
Vandaag spelen we een te gek waterspel! Het lijkt op lasergamen, maar hierbij

gebruiken we waterpistolen! Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf droog

te blijven?

Woensdag 19 augustus

Uitstapje naar de speeltuin
Vandaag gaan we een rondje speeltuinen bezoeken in leiden welke speeltuin vind jij het

leukste? we zullen daar ook gezellig gaan picknicken

Donderdag 20 augustus

Bootcamp
Neem je sportkleren en schoenen mee we gaan vandaag mee doen aan een echte

bootcamp

Power smoothie
Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere power smoothie. Mmm dat is

lekker!

Filmpje kijken
na het sporten zullen we wel moe zijn! en daarom gaan we in de middag gezellig een

filmpje kijken

Vrijdag 21 augustus
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Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de

afstand, wie komt het verst?

Vliegende waterraketten
Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten. Vandaag kijken we hoe hoog

onze raket de lucht in vliegt.

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

outfit aan die nat mag worden en doe mee!

Maandag 24 augustus

Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk beginnen. Kies je variant en ga

aan de slag!

Supergezonde stoplichtijsjes
Heerlijk met die hitte, een lekker ijsje! Deze superlekkere stoplichtijsjes moeten een

tijdje in de vriezer, maar zijn het wachten waard!

Dinsdag 25 augustus

Shake de cocktails
Hoe kunnen we een lekkere cocktail maken? Tijdens dit spel verzamelen we zoveel

mogelijk ingrediënten die nodig zijn om cocktails te kunnen maken, en dat zo snel

mogelijk!

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?

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!

Woensdag 26 augustus

Fruitige fruitlolly's
We gaan aan de slag met het maken van gezonde snacks! We maken namelijk

fruitlolly's of fruitijsjes. De keuze is aan jou! Welke zou jij graag willen maken?
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Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

Spelen in het kooipark
vandaag gaan we spelen in het kooipark.

Donderdag 27 augustus

Voetbaltoernooi
Hou jij van voetballen? Dan gaan we vandaag een echt voetbaltoernooi houden op de

bso!!

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!

naar speeltuin het kasteel

Tie dye shirt maken
Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke manier om een

wit shirt om te vormen tot echt een super leuk felgekleurd shirt. Wij leren je hoe het

moet. Neem je zelf een wit shirt mee dat je wil verven? Sokken, kussensloop of iets

anders mag ook!

Vrijdag 28 augustus

3D limonadeglas
We knutselen een limonadeglas, in 3D! Het lijkt dan net alsof je je glas écht leeg kan

drinken.

3D-stoepkrijt
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten door elkaar en

spuiten dit op de grond. Wat voor 'puffy' kunstwerk maak jij?

uitstapje naar het panbos
we gaan op avontuur in het bos!

 


