Zomervakantie
BSO Rijstenweg
Week 1

Maandag
Datum
25-7

Dinsdag
26-7

We starten de zomervakantie met... IJSJES!
We gaan op zoek naar een lekker recept, vervolgens gaan we samen
boodschappen doen en uiteindelijk gaan jullie zelf aan de slag. Wie
maakt de lekkerste ijsjes?
Ook gaan we vandaag onze eigen flipperkast bouwen met hout,
ijsstokjes, elastiekjes en een knikker. Hoe leuk is dat?

Vandaag hebben we een ruilspel. Je krijgt met je groepje een appel en
een ei. Deze ga je ruilen tegen een iets groter voorwerp en dat groter
voorwerp ruil je weer tegen een nog groter voorwerp! Welk groepje zal
het grootste voorwerp hebben?!

En dan staat er ook nog een zelfgemaakte high tea op de planning.
Cupcakes, wraps en nog veel meer lekkernijen... Hebben jullie er al zin
in?

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

Woensdag
27-7

Neem je fiets/step mee want we gaan vandaag naar het Urban sportpark

Donderdag

Om het gezelliger te maken nemen we onze zelfgemaakte lunch mee.

28-7

Vrijdag

Vandaag gaan we naar het Ontdeklab. We gaan daar prints maken met
allerlei spullen die je op het strand kan vinden. Het wordt elke keer weer
een verrassing wat er uitkomt. We combineren proefjes doen met kunst
maken!

29-7

In de middag gaan we lekker afkoelen... Hoe leuk is het om een
waterglijbaan te maken?

Week 2

Maandag
Datum
1-8

Dinsdag
2-8

We starten de week met yoga!
Lekker ontspannen en zen worden....
Jachtseizoen! Wie kent het niet?
In de middag maken we hier tijd voor!
Wie gaat er winnen?

De enige echte waterspelen staan op de planning. Kennen jullie
bijvoorbeeld al 'waterballon trefbal'?
Zwemkleren, handdoek en eventueel droge kleren zijn geen overbodige
luxe.
En bouw jij de gaafste hut met stocks? We dagen je uit!

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

Woensdag
3-8

Vinden jullie sushi ook zo lekker?
Dan hebben jullie geluk want we gaan vandaag zelf sushi maken!

Donderdag
4-8

Vrijdag
5-8

We gaan creatief aan de slag en maken samen een groot kunstwerk. Van
inspiratie tot ontwerp tot uitvoering. Ben jij een kunstenaar in de dop?

Scheerschuim knutselen!
Wat kun jij maken van scheerschuim?
Laat je creativiteit maar zien!

Ook gaan we vandaag onze eigen slush puppy maken. Pas op dat je geen
brain freeze krijgt! BBBRRR!

Week 3
Hockeytoernooi!

Maandag
Datum
8-8

We beginnen eerst met trainen en oefenen. Wat zijn de regels van het
spel? Daarna gaan we strijden in een echt toernooi
We gaan vandaag ook Manga tekenen.
Manga is een bepaalde manier van tekenen en is afkomstig uit Japan.
Denk aan dragon ball en pokemon. Hoe leuk is dat?

Smoothies maken met fruit die je niet vaak eet. Zou dat lekker zijn?

Dinsdag

In de middag maken we weer tijd voor jachtseizoen... Zin in?

9-8

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

Woensdag
10-8

Wie doet er mee met het online songfestival?
Laat je mooie stem maar horen!

Donderdag
11-8

En in de middag gaan we heerlijke wafels maken met het wafelijzer wat
we ooit met een ruilspel hebben gekregen! We versieren ze met vers
zomerfruit

Vandaag gaan we onze eigen buikschuifbaan maken!

Vrijdag
12-8

Van al dat schuiven krijgen jullie vast honger...
Zullen we dan bananenbrood bakken?

Week 4

Maandag
Datum
15-8

We gaan vandaag van 11:30 tot 15:30 naar de splinter.
Heb je zin om af te koelen? Neem dan je zwemkleren mee!
Meenemen: flesje water, zwemkleding en een handdoek.

Het is tijd voor een zomerse BBQ!

Dinsdag
16-8

In de middag gaan we lekker kliederen met slijm. Neem een glaten pot
mee naar de BSO zodat je daar het slijm in kunt doen.
Meenemen: glazen pot

Woensdag
17-8

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

Donderdag
18-8

Vrijdag

Ga je mee naar het Philips de Jongh park om daar hutten te bouwen?
Voordat we naar het park gaan maken we vlaggen die we in onze hutten
kunnen hangen.

Om de week af te sluiten gaan we lekkere cocktails maken.
Wie kan er limbodansen en is de koning/koningin van deze dag?!

19-8

Week 5

Maandag
Datum
22-8

Dinsdag
23-8

Krambaaa! Een hawaii feestje hebben we vandaag. Drinken uit een
kokosnoot, uithollen en er een beker van maken. Bij een hawaii feestje
hoort natuurlijk ook een hawaii slinger. Deze gaan we natuurlijk zelf
maken!

Pannenkoekentwister. Ja, je leest het goed! We gaan zelf pannenkoeken
bakken, deze beleggen en gebruiken voor twister!
Durf jij mee te doen? Dit wordt lachen gieren en brullen
Vandaag komt de puppy van Juf Tessa op bezoek.
Meenemen: schone kleren

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

Woensdag
24-8

Donderdag

We gaan vandaag naar speeltuin de Meerpaal. We gaan er een gezellige
middag van maken! We nemen spelmaterialen mee en gaan op avontuur

25-8

Vrijdag
26-8

Picknicken!
We gaan hapjes maken en deze eten wij op in de speeltuin.
We zijn om 16:00u terug.
Ook gaan we sporten in de gymzaal. Doe je mee met de zomer apenkooi

Week 6
Een speurtocht gemaakt door je mede BSO kinderen, hoe leuk is dat!

Maandag
Datum
29-8

Dinsdag
30-8

Vandaag gaan we kleurrijk koken. Blauwe spaghetti met rode saus.
Durf jij het te eten?
We hebben ook nog een workshop Popping van Dynamo!

In de ochtend maak je samen met je team een vlag voor het spel levend
Stratego.
In de middag gaan we levend Stratego te spelen. Wint team blauw of
rood?

Woensdag

Vandaag is de BSO op de Rijstenweg gesloten.

31-8

Donderdag
1-9

Are you ready for rumble?! Nerf gun gevecht! We gaan de BSO
omtoveren tot nerfgun area!
Ook gaan we vandaag bloemen knutselen voor de bewoners van
woonzorg centrum Theresia. En brengen we ze naar de bewoners om ze
op te vrolijken tijdens de soms eenzame zomervakantie.
Meenemen: je mag je nerfgun meenemen.

Vrijdag
2-9

Trek je short maar aan en laat je creativiteit zien! We gaan vandaag
schilderen op een canvasdoek met ons lichaam.
Om de vakantie af te sluiten gaan we gezellig borrelen. Daar hoort
natuurlijk een lekker drankje en een klein hapje bij.

Ook hebben
dag
tot de
de Rijstenweg (maandag, dinsdag, donderdag)
Het wordt dus een sportieve zomer!

we iedere
beschikking
sportzaal op

