
 

 

 
 

Doe jij met ons mee? 
Bekijk de activiteiten  

op de volgende  
pagina’s 



Maandag 6 juli 
 

In de ochtend bakken we heerlijke verse appelcakejes.  
 

In de middag gaan we naar het strand in Harlingen. Hier ma-
ken we een lekkere wandeling, rollen we van de dijk en bou-

wen we de mooiste zandkastelen.  
 
 

STRAND 

Dinsdag 7 juli   
 

In de ochtend maken we een sport t-shirt.  Je krijgt van ons 
een T-shirt die jij mag versieren met speciale stiften! 

 
Doe vandaag je hardloop schoenen aan, want in de middag 

organiseren we een estafette loop. 
 

BEWEGEN 

Woensdag 8 juli 
 

We gaan naar de Sport BSO Schuttersveld in Sneek.  Deze 
locatie biedt alle mogelijkheden om lekker actief aan de slag 
te gaan. Uiteraard verzorgen we ook de mogelijkheid om je 

even lekker terug te trekken.  
De hoofdactiviteit is: WATERSLAGBAL.  

 
Tip: doe sportieve of comfortabele kleding aan! 

 

UITSTAPJE 

 

Donderdag 9 juli 
 

We organiseren een spelletjesochtend. 
We toveren het schoolplein om tot een 

leuk spellenparcours en jij mag helpen en  
meedenken! 

 
‘s Middags maken we gezonde ijsjes.  

Met behulp van een ijsmachine gaan we 
ons eigen ijs maken. Voor welke smaak 

kies jij? 
 
 

SMULLEN 

Vrijdag 10 juli  
 

In de ochtend doen we yoga. Yoga is er om heerlijk te  
ontspannen, maar juist ook om goed te bewegen.  We gaan 

samen aan de slag en leren bijvoorbeeld de  
neerwaartse hond en de struisvogel!  

 
‘s Middags maken we gezonde fruit snoepjes in de smaken 

mango en framboos met echt vers fruit. 
 



Maandag 13 juli 
 

Vandaag zetten we het zwembad op, want het is tijd voor 
een ware poolparty!!!!  

 
We zetten muziek op en gaan lekker spelen en dansen in het 

water. Misschien kunnen we samen nog een paar leuke 
waterspellen verzinnen?!  

 
Tip: neem zwemkleding en een handdoek mee 

 
 

ZWEMMEN 

Dinsdag 14 juli   
 

We gaan volleyballen op het strand. We oefenen eerst en 
sluiten af met een toernooi! Welk team kan het beste  

samenwerken en winnen? 
 

Vanmiddag maken we fruitsalades. Er zijn allerlei  
gezonde keuzes aanwezig om je eigen fruitsalade te maken. 

Kies wat jij lekker vindt en mix tot een heerlijke salade!   
 

STRAND 

Woensdag 15 juli 
 

In de ochtend bakken we een gezonde, hartige taart. Wij  
zorgen dat de ingrediënten op locatie zijn, zodat jij direct los 

kunt met bakken! 
 

In de middag doen we yoga. Yoga is er om heerlijk te  
ontspannen, maar juist ook om goed te bewegen.  We  

gaan samen aan de slag en leren bijvoorbeeld de  
neerwaartse hond en de struisvogel!  

 

Donderdag 16 juli 
 

We gaan naar de Sport BSO Schuttersveld 
in Sneek.   

 
De hoofdactiviteit is dat we de atletiek-

baan op gaan om daar onze atletiek skills 
te verbeteren. We gaan sprinten, gooien, 
springen en vooral veel plezier hebben.  

  
Tip: doe sportieve of comfortabele  

kleding aan! 
 

UITSTAPJE 
 

Vrijdag 17 juli   
 

In de ochtend gaan we naar de speeltuin  
“t Noorderkwartier”. Hier gaan we vrij spelen en leuke tip-

spelletjes doen.  
 

In de middag houden we een watergevecht. In overleg met 
je ouders mag je zelf een waterpistool meenemen. Ook de 
BSO zorgt voor waterpistooltjes en waterballonnen, zodat 

iedereen mee kan doen en kan genieten!   
Tip: neem extra droge kleding mee 

 



Maandag 20 juli 
 

We gaan naar de Sport BSO Schuttersveld in Sneek!  
De hoofdactiviteit daar is een spel dat in Nederland al heel 

lang gespeeld wordt: stoepranden. We gaan gedurende deze 
dag onze skills verbeteren zodat je het thuis tegen  

iedereen durft op te nemen! 
Tip: doe sportieve of comfortabele kleding aan! 

 

UITSTAPJE 

Dinsdag 21 juli   
 

In de ochtend organiseren we een bakwedstrijd. We maken 
groepen en elke groep bakt iets anders. Iedereen is jury dus 
we gaan lekker proeven en punten geven. Zit jij in het team 

van de beste bakkers? 
 In de middag gaan we picknicken en eten we de gezonde 

hapjes die we in de ochtend hebben gebakken! Daarna doen 
we leuke tikspelletjes!  

KOKEN 

Woensdag 22 juli 
 

In de ochtend zoeken we lekkere smoothie recepten. Weet 
jij wat voor ingrediënten er in jouw smoothie moeten? We 
maken een lijstje en gaan naar de supermarket om dit zelf 

uit te kopen.  
 

In de middag spelen we flessenvoetbal. Blijft jouw fles het 
langst gevuld met water?  

 

SMULLEN 

Donderdag 23 juli 
 

In de ochtend organiseren we een hard-
loopwedstrijd. We rennen langs verschil-
lende stempelposten. Krijg jij je stempel-

kaart vol?  
 

Tip: doe sportieve kleding aan 
 

In de middag gaan we relaxen. We gaan 
een film kijken en maken lekkere fruit-

spiesjes.  
 

SPORTEN & RELAXEN 

Vrijdag 24 juli   
 

Vandaag mag je je skateboard of skeelers meenemen, want 
vandaag maken we een leuk skateparcours op het plein.  

Vergeet je bescherming niet! Ook maken we een hinkelpad 
met stoepkrijt.  

 
In de middag organiseren we een tennistoernooi. 

 

SPORTIEF 

 



In de ochtend bakken we gezonde appelchips. We gebruiken 
een kaasschaaf om  dunne plakjes te maken, doen een  

beetje citroensap over de plakjes en dan moeten ze wel 2 
uren in oven. 

 

In de middag gaan we buiten tikspellen doen.  
Wij hebben er alvast één bedacht:  vies en lekkertje.  

Bedenken jullie zelf ook een leuk spel? 

Dinsdag 28 juli   
 

In de ochtend doen we opdrachten met verband.  
Welke dokter of zuster heeft als eerste de patiënt geholpen? 

 
 In de middag maken we een hindernisbaan.  

We maken een parcours waarbij je moet rennen, klimmen 
en springen. Wie haalt als eerste de finish?  

 

HINDERNISSEN 

 
We gaan naar de Sport BSO Schuttersveld in Sneek.   
Boven, kwaad, buiten! Komt je dit bekend voor? De  

hoofdactiviteit vandaag is een sport die in Fryslân heel  
bekend is: kaatsen.  

Tip: doe sportieve of comfortabele kleding aan! 
 

UITSTAPJE 

 

Donderdag 30 juli 
 

In de ochtend spelen we stopdans.  
De muziek gaat aan en we gaan lekker 

dansen. Als de muziek stopt blijft  
iedereen als een standbeeld staan.  

 
In de middag maken we heerlijke yoghurt 

snoepjes. We gaan samen een  
boodschappenlijstje maken en  

boodschappen doen. Welke smaken 
snoepjes zullen we maken? 

 

SMULLEN 

Vrijdag 31 juli   
 

In de ochtend versieren we bloempotten. 
Jullie mogen helemaal zelf bedenken op welke manier je je 

bloempot versierd.  
 

In de middag zaaien we groente zaadjes in onze eigen pot! 
Welke groentes vind jij lekker? 

 

GROENE VINGERS 



Maandag 3 augustus 
 

In de ochtend bedenken we gezamenlijk opdrachten voor 
een speurtocht. Weet jij goede vragen en opdrachten? 

 

In de middag gaan we ons zelf bedachte speurtocht doen. 
Weet jij de weg? En weet jij de opdrachten goed uit te  

voeren? 
 

SPEUREN 

Dinsdag 4 augustus  
 

In de ochtend maken we een frisse fruitsalade. 
Welk fruit vind jij het lekkerst?  

 

In de middag spelen we het spel “krantenmep” 
Ken jij de namen van alle kinderen van de BSO? 

 

SPEL  

Woensdag 5 augustus 
 

In de ochtend bakken we cup cakes met fruit.  
Welke smaken kies jij?  

 

In de middag gaan we naar de speeltuin. Hier gaan we vrij 
spelen en tikspelletjes doen.  

Wie durft er al van de hoge glijbaan te glijden? 
 

SMULLEN 

Donderdag 6 augustus 
 

We gaan de Sport BSO Schuttersveld in 
Sneek. Hier gaan we met de voeten in het 

zand: beachvolleyballen op een echt  
beachvolleybalveld!  We doen  

verschillende oefeningen zodat we kennis 
maken met deze zomerse sport.  Daarna 

spelen we een toernooi.  
Tip: doe sportieve of comfortabele kle-

ding aan! 
 

UITSTAPJE Vrijdag 7 augustus   
 

In de ochtend bakken we lekkere bananenpannenkoeken. 
Deze gaan we tussen de middag lekker opeten!  

 
In de middag gaan we naar het strand in Harlingen. Hier 

gaan we een lekkere wandeling maken, van de dijk rollen en 
de mooiste zandkastelen bouwen.  

 
 

STRAND 

 



 
We gaan naar de Sport BSO Schuttersveld in Sneek.  Meester 
Patrick geeft vandaag een  voetbalclinic waarin je kennis gaat 

maken met deze leuke sport. We leren hoe we  
moeten dribbelen, passen en scoren. Vind je voetbal niet 

leuk?  Dan kun je ook kezen uit leuke tikspelletjes.  
Tip: doe sportieve of comfortabele kleding aan! 

 

UITSTAPJE 

Dinsdag 11 augustus  
 

In de ochtend maken we yoghurtsnoepjes. 
Dit maken we met vers fruit. Welke smaken zullen we  

allemaal gaan maken? 

 

In de middag doen we een speelgoed auto race: met  
waterpistolen laten we de auto’s naar voren gaan! 

 

RACEN 

Woensdag 12 augustus 
 

In de ochtend spelen we een leuk waterspel: geef het water 
door! Hoe snel ben jij? En kun je droog blijven? 

 

In de middag gaan we gezellig picknicken. 
Na de picknick gaan we samen een leuk spel bedenken die 

we gaan spelen.  
 

WATER 

Donderdag 13 augustus 
 

In de ochtend spelen we ballontikkertje. 
We doen een ballon aan een touw om 

ons enkel. De tikker moet deze kapot zien 
te stampen. Hoe lang hou jij je ballon 

heel? 

 

In de middag mixen we zelf een heerlijke 
smoothie. Welke smaken kies jij?  

Ook houden we een knikkertoernooi,. 
Wie gaat er met de winst vandoor? 

 
Tip: Neem je eigen knikkers mee! 

 

KNIKKEREN 

Vrijdag 14 augustus  
 

In de ochtend maken we onze eigen ijsjes.  
Dit gaan we met een echte ijsmachine maken. Lekker!!! 

 

In de middag spelen we flessenvoetbal. Blijft jouw fles het 
langst gevuld met water? 

 

IJSJES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van de kinderen tijdens onze  
activiteiten. (professionele begeleiding, hygiëne, ...). Ook in de vakantie gel-
den de richtlijnen van het RIVM. Uitjes zijn alleen mogelijk als dat toege-
staan blijft.

 De activiteiten op de dag kunnen afwijken als gevolg van onvoorziene  
omstandigheden (weer, personeel, kinderen, corona, ...). 

Hoe meld ik mijn kind(eren) aan voor opvang  
in de vakantie? Hoe vraag ik een ruiling aan?  

Bekijk de handleiding op onze website: 
www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-

vakantiedagen-aanvragen/ 
 

 

BSO IKC Sint Michael 
Schritsen 52 Harlingen  
bsoschritsen-sintmichael@eigen-en-wijzer.nl 
Locatie: 06-21369903 
Kantoor: 035-5826035 

 

 Voor het aanmelden en afmelden van uw kind  
gebruikt u de Eigen&Wijzer OuderApp.

 Anders dan voorgaande jaren heeft u alleen bij  
voldoende beschikbaarheid en enkel na aanvraag,  
de mogelijkheid dagen te ruilen binnen de vakantie. 
Na het indienen van uw verzoek ontvangt u bericht  
of een ruiling mogelijk is. Dit aangezien wij meer  
aanmeldingen verwachten a.g.v. de coronacrisis.

 Indien uw kind allergieën heeft, verzoeken wij u  
dit bij het brengen extra door te geven aan de  
pedagogisch medewerker.

 Indien andere kleding is vereist voor een activiteit,  
dan staat dit vermeld bij de activiteit. 

 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-aanvragen/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-aanvragen/

