
Happy in m'n hangmat
week 1: Hawaï
19 juli t/m 23 juli
BSO Matilo

Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan we happy beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is
een eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten.
Hawaii staat natuurlijk voor vakantie, kokosnoten, heerlijke fruithapjes en
strand!

We wanen ons met de activiteiten van deze week even een weekje op
vakantie.

Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten maar we gaan er ook op uit!
We gaan het deze week allemaal meemaken!

Groetjes van het zomerse BSO team

Maandag 19 juli
Modderlava
Gewone modder wordt magische modder met behulp van een
beetje zuiveringszout en azijn. Wow dit is een coole ervaring, dit
moet je echt meemaken!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

Dinsdag 20 juli
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

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!

Donderdag 22 juli
Blij dat ik schuif
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden. Schuif je
mee? Neem je zwemkleren mee!
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Eilandtikkertje
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we
eilandtikkertje want we zijn tenslotte op Hawaii!

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of
kralensnoer gedragen als lichaamsversiering. Onder inwoners van
Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen bij officiële
ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om te vieren dat we
vakantie hebben!

 



Happy in m'n hangmat
week 2: Pirates of the
Caribbean
26 juli t/m 30 juli
BSO Matilo

Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We gaan opzoek naar
een schatkist, spelen allerlei piratenspellen en gaan we er op uit! Aan het
eind van de week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes van het BSO team

Maandag 26 juli
We gaan eropuit!
We gaan naar de vlietlanden voor een gezellige middag aan het
water. Neem dus je zwemspullen en je fiets mee! Zwemdiploma
verplicht! Let op: bij slechte weeromstandigheden bouwen we zelf
een filmtheater op de BSO met popcorn!

IJslollyboot
Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je heel goed zelf
kunt bepalen hoe moeilijk je bouwwerk wordt. Je kunt best een
heel technisch werkje maken namelijk. Erg leuk om een ontwerp
te maken dat jij mooi vindt!

Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Dinsdag 27 juli
Groentecrackers
Groentecrackers? Voor kids? Ja en ja! Deze crackertjes zien er leuk
uit doordat ze een kleurtje hebben (het oog wil ook wat!) vanwege
de gekleurde groente en ze zijn super knapperig. Een prima
verantwoord hapje dus.

Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het
gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle eigenschappen
bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.
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Ahoy piraatjes!
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een echte
kapitein. We maken een piratenhoed en een papegaai.

Donderdag 29 juli
Dready dreadlocks
Met het juiste materiaal en enige oefening maak je zelf kleurrijke
dreadlocks voor kort en lang haar. Maak je look helemaal af met
bijpassende accessoires zoals arm- en enkelbandjes of verstevig je
zelfgemaakte dreadlock en gebruik ‘m als haarband! Je eigen
trendy haarlijn...hoe stoer is dat?!

Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat
voor het grijpen ligt. Of maak jij er een piraat van?

Zoek de schatkist!
De kinderen hebben aangegeven dat zij graag een speurtocht
willen doen. Daarom doen we vandaag een piraten speurtocht.Op
zoek naar de schatkist in het matilo park.

 



Happy in m'n hangmat
week 3: Flora en fauna
02 augustus t/m 06 augustus
BSO Matilo

Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. Deze week staat
in het teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke
leuk en leerzaam om te kijken wat er in de natuur gebeurt en wat de dieren
allemaal doen.

Door middel van allerlei zomerse hapjes, dierenknutsels en spellen krijgen
we een beestachtig gezellige week!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 2 augustus
Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor
nodig. We maken de chips in de oven en dat duurt echt wel een
paar uurtjes. Maar dan: smullen van je zelfgemaakte gezonde
bananenchips!

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!

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse
muziek. Wat een feest! We gaan Limbo dansen! Lukt het jou om
onder de stok door te komen, zonder deze aan te raken? Plezier
verzekerd!

Dinsdag 3 augustus
Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste
kunstwerken. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook
eentje?
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We gaan eropuit!
We gaan lekker ons uitleven in het monkeybos. Lekker klauteren
en klimmen. Let op: bij slechte weeromstandigheden gaan we
pannenkoeken bakken bij de BSO.

Donderdag 5 augustus
Schildpadden
Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel ander reptiel
heeft is het rugschild. Het schild van een schildpad is heel hard.
Wij maken een schildpad die heel wat minder hard is. Eentje van
papier. Er zijn diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?

Levend Fortnite
De kinderen hebben aangegeven dat zij graag leven fortnite willen
spelen. Dit doen we dan ook in het park!

Pizza vlinders maken
Geen kaasvlinder maar een pizza vlinder. Vandaag maken we
kleurrijke vlinders van kaas en tomaat!

 



Happy in m'n hangmat
week 4: Waterwereld
09 augustus t/m 13 augustus
BSO Matilo

Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het
water te zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op
vakantie! Deze week gaan we veel met de waterwereld doen. We maken
een uitstapje om te watersporten, maken lekkere hapjes en doen
verschillende waterspellen! Soms kunnen we wel een beetje nat worden,
maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 9 augustus
Tikkertje met sponzen
Je moet scoren met een natte spons. Lukt je dat?

We gaan eropuit!
We gaan vandaag suppen!!! Neem je zwemspullen mee!
Zwemdiploma verplicht! Let op: bij slechte weeromstandigheden
gaan we 'glow in the dark midgetgolfen' bij de bubble jungle in
Leiderdorp. Zorg er voor dat je je fiets bij je hebt.

Fruitige krabben
Krab kun je eten. Fruit ook. Maar krabben gemaakt van fruit? Ja,
die zeker! Leuk om te maken en bijna zonde om op te eten!

Dinsdag 10 augustus
Tie-dye je eigen kledingstuk!
We gaan onze eigen kleding verven! Neem een wit kledingstuk
naar keuze mee en verf in een leuke kleur!

Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!

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?
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Donderdag 12 augustus
Tie-dye de eigen kleding stuk!
We gaan onze eigen kleding verven! Neem een wit kledingstuk
naar keuze mee en verf in een leuke kleur!

Gevulde eieren
Mmmm, heerlijk zijn ze. Gevulde eieren. Heb je ze al eens vaker
gemaakt? Vertel ons dan je recept. Wij hebben het meest bekende
en traditionele recept voor je maar er zijn allerlei variaties
mogelijk.

Flessen voetbal!
We vullen onze flessen met water en schop de fles van je
tegenstander om! Waterpret gegarandeerd!

 



Happy in m'n hangmat
week 5: Ravotten en
relaxen
16 augustus t/m 20 augustus
BSO Matilo

Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het ravotten en lekker
ontspannen relaxen! Daarom gaan we het deze week lekker combineren.
Onze activiteiten zijn zowel uitputtend als rustgevend: het ultieme
vakantiegevoel! Doe jij mee met toffe spelletjes en maak je liever mooie
knutsels? Ook kun je natuurlijk heerlijk buiten ontspannen!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 16 augustus
Ik verveel me zooo pot
Weet je even niet wat je moet doen? Verveel je je misschien? Om
je steeds te helpen leuke dingen te verzinnen kun je een anti-
verveelpot met leuke activiteiten maken. Doe je mee?

We gaan eropuit!
Vandaag gaan we gezellig picknicken en spelen in het Panbos. Wij
vertrekken om 10:00 uur. Let op: bij slechte weeromstandigheden
maken we een healthy bananenbrood op de BSO.

Dinsdag 17 augustus
Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende
natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende zomerkaars.

Natuurlijke verfkwasten
We gaan onze eigen verfkwasten maken. Hoe? Nou, van
natuurlijke materialen! Klinkt leuk toch? Met behulp van stokken
en een aantal bloemen maken we de mooiste schilderijen!

Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én
gezond! Dat wordt smullen!

Donderdag 19 augustus
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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. Welke vlieger vliegt het hoogst in de lucht?
En wie kan er het hardste rennen zijn de vlieger aan de hand? Wij
gaan er achter komen!

We gaan eropuit!
We gaan naar de vlietlanden voor een gezellige middag aan het
water. Neem dus je zwemspullen en je fiets mee! Zwemdiploma
verplicht! Let op: bij slechte weeromstandigheden organiseren we
een grote super bingo met prijzen!

 



Happy in m'n hangmat
week 6: Cocktails &
kokosnoten
23 augustus t/m 27 augustus
BSO Matilo

Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende
smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen
kokosnoten ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland
zitten en melk uit een kokosnoot drinken?

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 23 augustus
Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was.
Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan lekker met
ons mee!

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

We gaan eropuit!
We gaan zwemmen bij zwembad de Zijl in Leiderdorp. Dit
zwembad beschikt over een binnen en buitenbad. Zorg dat je met
de fiets komt en neem je zwemspullen mee. Zwemdiploma is
verplicht!

Dinsdag 24 augustus
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je
loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de
spelletjes te spelen.

Lovely Limo
We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze net zo
lekker als uit de supermarkt?

 



Happy in m'n hangmat
week 6: Cocktails &
kokosnoten
23 augustus t/m 27 augustus
BSO Matilo

Jachtseizoen
De kinderen hebben aangegeven dat ze graag jachtseizoen willen
doen. Dit is een bekende youtube serie waarin een iemand uit de
handen moet blijven van een groep mensen binnen een bepaald
tijdsbestek. Lukt het jou om uit de handen te blijven van de
zoekers?

Donderdag 26 augustus
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas
smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Tropical disco
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje
van maken!

 


