
Yes,
het is vakantie!

Dat gaan we 
vieren!

18-07 t/m 26-08

We gaan deze vakantie 
activiteiten doen die te 

maken hebben met 
koken, water, sport 

enz.

Doe jij met ons mee?
Bekijk de activiteiten

op de volgende pagina.

VakantieZotheid Zomervakantie 2022
BSO IKC Tuindorp 4-7jr 



Maandag 18-7
Vandaag krijgen wij  een boksles en gaan we 

proeven van allerlei nieuwe groentes.

Dinsdag 19-7
We bezoeken we de boerderij. Welke 

dieren zien we hier? Wat eten ze? Welk 
gedrag laten ze zien? Dat weet je na 

het bezoek allemaal!

Woensdag 20-7
We maken vandaag een super 

gezonde pizza en 
waterspelletjes doen. Neem 

zwemkleding of droge kleding 
mee!

VakantieZotheid Week 1

Donderdag 21-7
We krijgen vandaag reptielen op bezoek, 
spannend! We gaan ook lekker aan de 
slag in de keuken. Dat wordt smullen!

Vrijdag 22-7
We gaan vandaag lasergamen. 

Dat wordt een top uitje!



Maandag 25-7
We hebben vandaag een creatieve dag. We 

knutselen met boomschors. Wat ga jij maken?

Dinsdag 26-7
We gaan vandaag Lego bingo doen. 

Dat wordt spannend!

Woensdag 27-7
We schilderen vandaag met 

waterverf. Wat we gaan maken 
is nog een verrassing.

VakantieZotheid Week 2

Donderdag 28-7
We hebben vandaag een heel leuk 
uitje! We gaan naar het paleis op 

de dam. 

Vrijdag 29-7
We gaan vandaag een duikbril 

maken. Past deze ook echt op je 
gezicht? We gaan het zien.



Maandag 1-8
We gaan vandaag bloempotten 
versieren. Dit kan met allerlei 
materialen. Waar gaat jouw 
voorkeur naar uit en welke kleuren 
wil je gebruiken?

Dinsdag 2-8
Vandaag krijgen jullie boksles. Trek 
kleding aan waar je lekker in kunt 
bewegen!

Woensdag 3-8
Vandaag hebben we een uitje 
naar de speeltuin. 

VakantieZotheid Week 3

Donderdag 4-8
We gaan vandaag watervoetballen. Wat 
dat is dat ontdek je snel genoeg. 

Vrijdag 5-8
We doen vandaag oud hollandse 
spelletjes. Als lunch hebben we  
pannenkoeken! Lekkerrrr.



Maandag 8-8 China
We gaan vandaag naar de speeltuin en met zijn 

allen een potje chinees voetbal spelen.

Dinsdag 9-8 Afrika
We gaan vandaag vandaag naar het 

vondelpark en schminken ons als 
Afrikaanse dieren

Woensdag 10-8 Oceanië
Neem je zwemkleding mee 

want we gaan vandaag 
wateractiviteiten doen op het 

plein. Met de sproeier, 
waterpistolen en een 

waterglijbaan.

VakantieZotheid Week 4

Donderdag 11-8 Zuid-Amerika
We bezoeken vandaag speeltuin 
bloemenkwartier en salsadansen

Vrijdag 12-8 Europa
We gaan vandaag leuke 

oud-hollandse spelletjes doen. 
Welke spelletjes kan jij bedenken?



Maandag 15-8 

We gaan vandaag naar de speeltuin en maken 
zelf heerlijk verfrissende cocktails.

Dinsdag 16-8
Vandaag komt Mirjam van de Toren van 
Klinker om een natuuractiviteit met ons 

te doen. En we doen leuke sport en 
spel activiteiten.

Woensdag 17-8
We gaan vandaag naar Artis!

VakantieZotheid Week 5

Donderdag 18-8
We gaan vandaag naar het Amstelpark! 

Vrijdag 19-8
We schilderen vandaag op een 
canvas als echte kunstenaars.



Maandag 22-8
We gaan vandaag naar de kinderboerderij. Aaien, 

knuffelen en weetje te weten komen over de dieren. 

Dinsdag 23-8
We hebben vandaag een uitje! Bij 

Muziekschool Noord (Alkmaarstraat 10) 
gaan we instrumenten uitproberen, 

dansen zoals streetdance en hiphop, 
schilderen en kussenhoesjes versieren. 

Van alles dus!

Woensdag 24-8
We gaan vandaag safari 

dieren knutselen en lekker 
dansen.  

VakantieZotheid
       Week 6

Donderdag 25-8
We hebben vandaag feest op het 

schoolplein met een springkussen, 
slush puppy en een podium om op te 

treden. Feest!!

Vrijdag 26-8
We gaan vandaag timmeren bij 

speeltuin Nieuwendam 
(monnickendammerplantsoen 

12). Slippers aan is vandaag niet 
verstandig!



Spelregels
+ Voor het aanmelden en afmelden van uw kind gebruikt u de 
Eigen&Wijzer OuderApp.
+ Wanneer u met vakantie gaat meldt u uw kind dan graag zo ruim 
mogelijk van tevoren af in de kalender van de Eigen&Wijzer 
OuderApp of u vraagt direct een ruildag aan. In vakanties bouwt u 
namelijk geen tegoed op. Wel bieden wij de service dat u de niet 
afgenomen dag(en) kunt ruilen binnen dezelfde vakantie (dagdeel 
voor een dagdeel, dag voor een dag). Aangezien dit een service 
betreft kunnen wij niet garanderen dat wij beschikbaarheid hebben. 
+ 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.
+ Indien uw kind klachten heeft, volgt u dan de Beslisboom 
Neusverkoudheid op onze website om te zien of uw kind naar de 
BSO mag komen. 

Goed om te weten:
+ Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van de kinderen tijdens onze activiteiten. 
(professionele begeleiding, hygiëne, ...). Ook in de vakantie gelden de richtlijnen van 
het RIVM. Uitjes zijn alleen mogelijk als dat toegestaan blijft.

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

AANMELDEN VIA DE OUDERAPP
 
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-a
anvragen/

BSO Locatie IKC Tuindorp
Adres Kometensingel 52
Adres
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 0621656240

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

