
Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus

BSO De Batavieren

BEGIN ZOMERFEEST
Om de zomervakantie in te luiden maken wij van de eerste week

een spetterend feestje. Elke dag staan er leuke activiteiten op het

programma en geven wij er een extra draai aan om het nog leuker

te maken.

Maandag 20 juli

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!

Moddervulkaan
We bouwen een moddervulkaan in de zandbak of in een grote bak

met zand. Aan het einde komt de vulkaan tot uitbarsting!

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

watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

Dinsdag 21 juli

Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in Hawaii.

Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm van

figuren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze maken van

karton!

Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen hoe

laat het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan onze eigen

zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd bijhouden!

Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere verfrissing

nodig, zoals deze heerlijke watermeloen kokosmilkshake die we

vandaag gaan maken!

Donderdag 23 juli
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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!

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

Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen? Doe

mee met het fruitmandspel!

Vrijdag 24juli

Zonnekracht schilderij
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren maken! Met

behulp van verf, water én de zon maken wij de mooiste

kunstwerken!

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel

verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke

varianten van! Wat lijkt jou een leuk spel? Kies uit en spelen maar!

Groentecrackers
Groentecrackers? Voor kids? 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.

Maandag 27 juli

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?
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Piraten Punch
Piraten drinken stoere zeemannendrankjes. Hele slokken sterke rum verdwijnen in hun

keelgat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk ongezond! Wij gaan onze eigen overheerlijke,

gezonde, piratenpunch maken!

WORKSHOP Tye Dye T-shirt maken

Dinsdag 28 juli

Blotevoetenpad
Een blotevoetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten. Je loopt over

allerlei verschillende ondergronden, zodat je met je blote voeten kunt ervaren hoe zand,

water en stenen onder je voeten voelen. Doe je mee?

Piet Piraat
We gaan het dansje van Piet Piraat leren. Kennen we de pasjes? Dan zijn we helemaal klaar

om piraat te worden!

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.

Donderdag 30 juli

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?

Vul je schatkist
Neem van huis een lege eierdoos mee als je dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist die je

nodig hebt voor het volbrengen van een zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!

Krokodil van komkommer
De rollen zijn omgedraaid! Voor deze krokodil hoef je niet bang te zijn, we gaan hem lekker

opeten.

WORKSHOP Tye Dye T-shirt maken

Vrijdag 31 juli
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Tattoo sleeve
Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol neptattoos! Supercool om te maken!

Zeeslag
Een boot besturen terwijl je niets ziet, spannend! Wees een team, schiet de kogels op de

juiste boot en win dit grappige spel!

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

dit tropische hapje.

Maandag 3 augustus

Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb jij je kaart

vol? Roep: BINGO!

Rijstwafels vermomd als dieren
Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een bruine beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er zelf

ook nog een paar? Eet smakelijk!

Regenboogselderij
We gaan een test doen! We verklappen het maar meteen; lang niet altijd lukt dit goed. Dit

is afhankelijk van de kleurstof en van de plant die we gebruiken. Maar als het lukt dan heb

je echt een cool resultaat!

Dinsdag 4 augustus

Kapitein Haak's gooi- en richtspel
Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan vandaag haak gooien! Met ringen

richten we op de haken en zo proberen we de meeste punten te behalen. Natuurlijk moeten

we de haken wel eerst even zelf in elkaar knutselen.

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?

Spaghetti worstmonsters
Maak grappige eetbare monsters of inktvissen. Het lijkt op worstjes met warm. Het klinkt

misschien best vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

Donderdag 6 augustus
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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!

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je

eigen kleurrijke zeepaard!

Frisse eiersalade
Je kent ze wel, bakjes met kant-en-klare eiersalade die je in de supermarkt kunt kopen.

Voor deze eiersalade is het een beetje prakken, sausje erbij, op smaak brengen en klaar is

je zelfgemaakte eiersalade. Wedden dat je niet anders meer wilt...

Vrijdag 7 augustus

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

Gezonde walvis
Fruit eten is gezond én lekker. En wat is er nou leuker dan van je dagelijkse fruithap een

klein feestje te maken? Wij gaan een walvis maken van fruit!

Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevanger die een echte blikvanger zal zijn voor je raam!

Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een inktvis of een

pinguïn na te doen! De andere kinderen proberen het te raden en zo leren we de

dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!

Maandag 10 augustus

Zoek de gouden kokosnoot
Er is een Gouden Kokosnoot verstopt. Het team dat deze kokosnoot als eerste weet te

vinden wacht natuurlijk eeuwige roem en misschien ook nog wel een gouden prijs....?

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!

Ananastosti
Altijd een succes, zo'n lekkere tosti. Deze is met ananas, dat wordt smullen!

Dinsdag 11 augustus
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Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels? Neem ze mee. Alle soorten kunnen we

gebruiken want we maken er een lampje van dat er uit ziet als een ananas!

Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats

van kaartjes te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

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

alvast in tropische sferen!

Donderdag 13 augustus

SPORTDAG
Deze sportdag is voor alle leeftijden. wij doen dit samen met de bso Matilo & bso

Joppensz

Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van

papier.

Knotshockey
Hockey spelen maar dan op onze eigen manier! We doen het niet met harde hockeysticks

maar met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.

Bananenmuffins
We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker

bananen doorheen!

Vrijdag 14 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?

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!
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Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We laten ze in de oven smelten

tot ze meer op platte pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes van.

Maandag 17 augustus

SPORTDAG
Deze sportdag is voor alle leeftijden. wij doen dit samen met de bso Matilo & bso

Joppensz

Say cheese!
Maak een fotocamera van karton. Echte foto's kun je er niet mee maken, maar wel

herinneringen!

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!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven,

hoe sneller je moet lopen.

Dinsdag 18 augustus

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de heerlijkste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten! Wat dacht je

van een masker van avocado met honing of cacaopoeder met zeezout?

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

smullen!

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes over? Wij willen ze overal

heen slepen en lekkere hangplekken bouwen. Lever het maar bij ons in, dan kunnen wij er

lekker mee spelen.

Donderdag 20 augustus

 



Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus

BSO De Batavieren

Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en wat er gebeurt. We schrijven of

spelen ons verhaal. Een prinses in een woestijn die een giftige appel eet? Of een

tweehoofdig monster in een donker bos die zijn geheugen kwijt is....?

Fruitwater maken
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd hetzelfde. Wil je eens een gezonde andere

smaak proberen? Wij hebben leuke recepten!

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?

Vrijdag 21 augustus

Duiken en snorkelen
Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische zeeën. Prachtig koraal, exotische

vissen...wat hoop jij dat je onderwater gaat zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en

maak je eigen variant!

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit. Ook geven we er een

feestelijk tintje aan door ze in pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek

gekregen?

Minibootjes
Super simpel te maken; bootje van schelpen, doppen of walnoten. Ze zien er echt mooi uit,

als je er meer maakt kun je ze prachtig laten drijven in een grote schaal. Knutsel maar

mee.

EIND FEEST

De laatste week van de zomervakantie is aangebroken. Wij sluiten

deze super leuke zomervakantie af met een knaller. De laatste week

staat vol met leuke activiteiten. Er komt nog een leuke afsluiting, dus

hou het ouderportaal goed in de gaten.

Maandag 24 augustus

Piratengames
Dek zwabberen, water hozen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg om al deze

piratengames goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!
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Cool kiss smoothie
Deze smoothie heeft een verrassende naam maar het is niet moeilijk om dit verfrissende

drankje te maken. Het hoofdingrediënt is watermeloen. Het meeste werk is het schillen,

snijden en vooral het ontpitten van de meloen. Aan het werk dus!

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?!

Dinsdag 25 augustus

Tijgerhandelspel
Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt, maar kijk uit voor de

politie!

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!

Golven van de zee
Maak in een lege fles een mini-oceaan met golven!

SPORTDAG
Deze sportdag is voor alle leeftijden. wij doen dit samen met de bso Matilo & bso

Joppensz

Donderdag 28 augustus

De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij mogen meehelpen en speuren

naar alle fruitbewoners. Zullen we ze vinden?

Drama en toneel spelletjesmix
Welk spelletje lijkt jou leuk om te spelen? We hebben een enorme variatie aan drama- en

toneelspelletjes. We kiezen samen de leukste spelletjes uit en spelen gezellig met elkaar.

Tropical disco
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!
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Power smoothie
Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere power smoothie. Mmm dat is

lekker!

Vrijdag 29 augustus

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?

Gesprek met een gekke bek
Hoe praat een leeuw met een koe? Of een muis met een tijger? Zouden ze eigenlijk wel

echt met elkaar kunnen praten? Wat denk jij? We proberen met elkaar te praten als een

dier. Eens kijken hoe dat gesprek verloopt.....!

Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk lijken, maar kijken we wat

beter dan zien we dat ze dat helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we

dat echt heel goed kunnen!

Slipper sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken sandwiches in de vorm van een slipper.

Heerlijke snacks en nog gezond ook.

 


