Reis rond de wereld BSO zomervakantie 2018
16 juli t/m 26 augustus

De zomervakantie staat alweer voor de deur!
Al hebben we al hele mooie dagen achter de rug, we hopen
deze zomervakantie ook op een lekker zonnetje. Het
programma staat vol met leuke activiteiten en uitjes. De
zomervakantie staat, net als het feest wat we gehad
hebben, in het teken van het thema "Reis rond de wereld".

Dinsdag 17 juli
Springkussen festijn
Zie beschrijving maandag.

Woensdag 18 juli
Springkussen festijn
zie beschrijving maandag

Elke week komen er twee landen aan bod. Dat is dan terug
te zien aan de knutselactiviteiten die er gedaan gaat
worden of de lunch die wordt bereid en lekker opgegeten.
week
week
week
week
week
week

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Spanje en China
Frankrijk en Brazilië
Amerika en België
Nederland en Japan
Italië en Zuid-Afrika
Engeland en Mexico

Picknicken
Vandaag gaan we opzoek naar een leuke
speeltuin om met de kinderen te gaan
picknicken. Verder kunnen ze daar lekker spelen
en nemen wij spelletjes mee.
We bereiden een lekkere lunch.

Donderdag 19 juli
Springkussen festijn

Praktische mededelingen:
Wij willen u vragen om op dagen dat er warm weer wordt
voorspelt, uw kinderen in te smeren met zonnebrandcrème
voordat zij op de groep gebracht worden. Uiteraard smeren
wij de kinderen tussentijds ook nog in.

zie beschrijving maandag

Vrijdag 20 juli
Springkussen festijn
Zie beschrijving maandag.

Wilt u er rekening mee houden dat de kleding van uw kind
is afgestemd op de activiteiten? Op sommige dagen is (ook)
zwemkleding kleding nodig.

Maandag 23 juli
Wie is de MOL?

Wij zouden graag willen dat alle kinderen vanaf 7 jaar
iedere dag op de fiets naar de BSO komen.

We gaan met zijn allen het bekende TV
spelprogramma "Wie is de MOL? " spelen. We
beginnen in het Springer park.

De Sport-BSO voegt de hele vakantie samen op Villa
Eigen-Wijs.

Willen de kinderen van de TOEKANS,
FLAMINGO'S, PELIKANEN, KAMELEONS,
KANGOEROES en SPORT BSO op de fiets komen?

Wij gaan er weer een aantal gezellige weken van maken en
wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Mocht u vragen hebben over het programma dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.
T: 0182-387474
E: info@stkos.nl
Met vriendelijke groet,
Het BSO team

Dinsdag 24 juli
Kurenpolder
Vandaag gaan we met de bus op pad, we gaan
met zijn allen naar Recreatieplas de
Kurenpolder. Neem zwemkleding mee. Voor
kinderen zonder zwemdiploma nemen we
voldoende drijfmiddelen mee. De bus vertrekt
om 09.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
op tijd op de groep is?

Woensdag 25 juli
Maandag 16 juli
Springkussen festijn
Traditiegetrouw starten we de zomervakantie de
eerste week met een Springkussen festijn! Er is
weer een mooi springkussen gehuurd, waar de
kinderen zich lekker op kunnen uitleven. Doe
deze week dus sportieve kleding aan!
Daarnaast gaan we ook knutselen en gerechten
koken uit de landen Spanje en China.

Speeltuin Langerak
Een dag lekker ravotten in de speeltuin staat op
het programma. De kinderen kunnen zich daar
goed vermaken, op het voetbalveldje, de air
trampoline, schommels, wip en allerlei ander
speelgoed in de speeltuin. Ook is er een gave
kabelbaan.
Willen de kinderen van de TOEKANS, FAMINGO'S,
PELIKANEN, KAMELEONS, KANGOEROES en SPORT
BSO op de fiets komen?
Neem bij mooi ook zwemkleding mee!
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Donderdag 26 juli

Woensdag 1 augustus

Toekans-Flamingo's-Pelikanen -Kameleons-Kangoeroes-Sport-BSO

Recreatieplas de Rotonde
Vandaag hopen we op heerlijk weer. We
vertrekken om 09.00 uur met de bus naar de
Rotonde. Vergeet je zwemkleding niet. Je kunt
daar lekker met water en zand spelen. Ook is
daar een hele leuke speeltuin bij. Voor kinderen
zonder zwemdiploma nemen wij drijfmiddelen
mee.

Zwembad de Dompelaar
Wij gaan met de kinderen naar het zwembad in
Groot-Ammers. Voor kinderen zonder
zwemdiploma nemen wij drijfmiddelen mee.
Wij willen vragen dat de kinderen op de fiets
komen, want wij gaan hier met zijn allen op de
fiets naar toe.

Donderdag 2 augustus

Koala's-Papegaaien

Speeltuin Langerak

Waterpret

Een dag lekker ravotten in de speeltuin staat op
het programma. De kinderen kunnen zich daar
goed vermaken, op het voetbalveldje, de air
trampoline, schommels, wip en allerlei ander
speelgoed in de speeltuin. Ook is er een gave
kabelbaan.

Als dit geen "spetterende" dag wordt! Op Villa
Eigenwijs worden er allerlei waterspelletjes
gedaan, dus vergeet je zwemkleding niet.

Vrijdag 27 juli
Pelikanen-Kangoeroes

Willen de kinderen van de TOEKANS, FAMINGO'S,
PELIKANEN, KAMELEONS, KANGOEROES en SPORT
BSO op de fiets komen?

Stranddag
Neem vandaag je zwemkleding mee. We zoeken
een leuk strandje aan de Lek. We gaan daar
spelletjes doen en spelen in het zand en het
water.
Toekans-Papegaaien-Kameleons-Koala's

Neem bij mooi ook zwemkleding mee!

Vrijdag 3 augustus
Toekans-Flamingo's-Pelikanen-Kameleons-Kangoeroes

Parkdag

Zwembad de Dompelaar

Er staat een heerlijke picknick op het
programma, in het Springerpark. Ook gaan we
ons daar vermaken met allerlei spelletjes.

Wij gaan met de kinderen naar het zwembad in
Groot-Ammers. Voor kinderen zonder
zwemdiploma nemen wij drijfmiddelen mee.
Wij willen vragen dat de kinderen op de fiets
komen, want we gaan hier met zijn allen op de
fiets naar toe.

Maandag 30 juli
Papegaaien-Flamingo's-Toekans-Koala's-Kameleons

Bezoek aan de Mengelmoestuin

Koala's-Papegaaien

We gaan op onderzoek in de Mengelmoestuin.
We krijgen daar te horen welke kruiden en
bloemen er allemaal zijn, wat je er allemaal van
kan maken. Natuurlijk gaan wij daar ook niet stil
zitten en gaan met producten uit de tuin aan de
slag.
Pelikanen-Kangoeroes-Sport-BSO

Stranddag
Neem vandaag je zwemkleding mee. We zoeken
een leuk strandje aan de Lek. We gaan daar
spelletjes doen en spelen in het zand en het
water.

Waterpret
Als dit geen "spetterende" dag wordt. Op Villa
Eigenwijs worden er allerlei waterspelletjes
gedaan, dus vergeet je zwemkleding niet.
De kinderen van de Papegaaien graag brengen
en halen op Villa Eigen-Wijs.

Maandag 6 augustus
Toekans-Flamingo's-Pelikanen-Kameleons-Kangoeroes-Sport-BSO

Zwembad de Dompelaar
Wij gaan met de kinderen naar het zwembad in
Groot-Ammers. Voor kinderen zonder
zwemdiploma nemen wij drijfmiddelen mee.
Wij willen vragen dat de kinderen op de fiets
komen, want we gaan hier met zijn allen op de
fiets naar toe.

Dinsdag 31 juli
Speurtocht
We hebben een leuke speurtocht door
Schoonhoven uitgezet, dus trek je
wandelschoenen aan.

Koala's-Papegaaien

Waterpret
Als dit geen "spetterende" dag wordt. Op Villa
eigenwijs worden er allerlei waterspelletjes
gedaan, dus vergeet je zwemkleding niet.

BSO zomervakantie programma

Reis rond de wereld BSO zomervakantie 2018
16 juli t/m 26 augustus

Dinsdag 7 augustus

Dinsdag 14 augustus

Papegaaien-Flamingo's-Toekans-Koala's-Kameleons

Toekans-Flamingo's-Pelikanen-Kameleons-Kangoeroes-Sport- BSO

Speeltuin Groot-Ammers

Zwembad de Dompelaar

Deze keer gaan we lekker spelen in de Speeltuin
van Groot-Ammers. De kinderen kunnen zich
daar een hele dag vermaken.

Wij gaan met de kinderen naar het zwembad in
Groot-Ammers. Wanneer je geen zwemdiploma
hebt is dit geen probleem, wij nemen genoeg
drijfmiddel mee.
Wij gaan hier met zijn allen op de fiets naar toe.

Pelikanen-Kangoeroes-Sport-BSO

Kanoën op de Boezem
Kom op de fiets, neem zwemkleding mee en
kleding die vies/ nat mag worden. Het wordt
een actieve dag op het water. Tussendoor gaan
we nog spelletjes doen en lekker picknicken.

Woensdag 8 augustus
Ruil speurtocht in Schoonhoven
Trek je wandelschoenen maar aan, omdat er een
leuke speurtocht op het programma staat. De
speurtocht zal door de binnenstad van
Schoonhoven gaan.

Donderdag 9 augustus
Bezoek Madurodam
Hoe ziet Nederland er in het klein uit? Dat gaan
we vandaag bekijken in Madurodam. We
vertrekken we vroeg met de bus, zorg dat je
voor 08.45 uur op de groep bent.

Vrijdag 10 augustus
Speeltuin Langerak
Een dag lekker ravotten in de speeltuin staat op
het programma. De kinderen kunnen zich daar
goed vermaken, op het voetbalveldje, de air
trampoline, schommels, wip en allerlei ander
speelgoed in de speeltuin. Ook is er een gave
kabelbaan.
Willen de kinderen van de TOEKANS, FAMINGO'S,
PELIKANEN, KAMELEONS, KANGOEROES en SPORT
BSO op de fiets komen?
Neem bij mooi ook zwemkleding mee!

Maandag 13 augustus
Speeltuin Langerak
Vandaag staat er een lekker dag ravotten in de
speeltuin op het programma. De kinderen
kunnen zich daar goed vermaken, op het
voetbalveldje, de air trampoline, schommels,
wip en allerlei ander speelgoed in de speeltuin.
Ook is er een gave kabelbaan.
De kinderen van de TOEKANS, FAMINGO'S,
PELIKANEN, KAMELEONS, KANGOEROES en SPORT
BSO gaan op de fiets naar de speeltuin. Neem bij
mooi weer zwemkleding mee!
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Koala's-Papegaaien

Waterpret
Als dit geen "spetterende" dag wordt. Op Villa
eigenwijs worden er allerlei waterspelletjes
gedaan, dus vergeet je zwemkleding niet.

Woensdag 15 augustus
Pelikanen-Kangoeroes

Stranddag
Neem je zwemkleding mee. We zoeken een leuk
strandje aan de Lek. We gaan daar spelletjes
doen en spelen in het zand en het water.
Papegaaien-Flamingo's-Toekans-Koala's-Kameleons

Picknick
We gaan met elkaar een leuk plekje zoeken om
te picknicken en te spelen.

Donderdag 16 augustus
Expeditie Robinson
Makkelijk zittende kleding aan is voor vandaag
het advies, want we gaan de strijd weer aan.
Expeditie Robinson staat op het programma.
Welk team wordt de winnaar van Expeditie
Robinson, zomer 2018?

Vrijdag 17 augustus
Uitje naar Benschopspeelplezier
De bus staat vandaag weer vroeg voor de deur.
Zorg dat je allemaal voor 08.30 uur binnen bent.
We gaan naar Benschopsspeelplezier. Daar gaan
we de hele dag springen op de trampolines,
spelen in de huisjes en skelter rijden. Natuurlijk
is daar nog veel meer te beleven.

Maandag 20 augustus
Kurenpolder
We gaan met de bus op pad naar Recreatie plas
de Kurenpolder. Dus neem je zwemkleding mee.
Voor kinderen zonder zwemdiploma nemen we
voldoende drijfmiddelen mee. Zorg dat je op
tijd bent, de bus vertrekt om 09.00 uur.

Reis rond de wereld BSO zomervakantie 2018
16 juli t/m 26 augustus

Dinsdag 21 augustus
Speeltuin Langerak
Vandaag staat er een lekker dag ravotten in de
speeltuin op het programma. De kinderen
kunnen zich daar goed vermaken, op het
voetbalveldje, de air trampoline, schommels,
wip en allerlei ander speelgoed in de speeltuin.
Ook is er een gave kabelbaan.
De kinderen van de TOEKANS, FAMINGO'S,
PELIKANEN, KAMELEONS, KANGOEROES en SPORT
BSO gaan op de fiets naar de speeltuin. Neem bij
mooi weer zwemkleding mee!

Woensdag 22 augustus
Toekans-Flamingo's-Pelikanen-Kameleons-Kangoeroes

Zwembad de Dompelaar
Wij gaan met de kinderen naar het zwembad in
Groot-Ammers. Voor kinderen zonder
zwemdiploma nemen wij nemen drijfmiddelen
mee. Kom op de fiest, want we gaan hier met
zijn allen op de fiets naar toe.
Koala's-Papegaaien

Waterpret
Als dit geen "spetterende" dag wordt. Op Villa
eigenwijs worden er allerlei waterspelletjes
gedaan, dus vergeet je zwemkleding niet.

Donderdag 23 augustus
Pelikanen-Kangoeroes

Stranddag
Neem vandaag je zwemkleding mee. We zoeken
een leuk strandje aan de Lek. We gaan daar
spelletjes doen en spelen in het zand en het
water.
Papegaaien-Flamingo's-Toekans-Koala's-Kameleons

Bezoekje Brandweer
Wat doet de Brandweer allemaal?... Wij gaan
dat te horen krijgen bij de Brandweer Kazerne
in Schoonhoven.

Vrijdag 24 augustus
Laatste dag van de zomervakantie
De laatste dag van de Zomervakantie is
aangebroken, dit wordt gevierd met een feestje
op Villa Kakel-bont. Alle kinderen moeten hier
gebracht en opgehaald worden. Omdat het een
feestdag is, mogen de kinderen verkleed komen.
Er worden allerlei spelletjes georganiseerd en
de kinderen kunnen geschminkt worden. Tussen
de middag zorgen we voor een heerlijk lopend
buffet.
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