
Yes,
het is vakantie!

Dat gaan we 
vieren!

18 juli t/m 25 augustus

We gaan deze vakantie 
activiteiten doen die te 

maken hebben met 

ZOMERPRET!

Doe jij met ons mee?
Bekijk de activiteiten

op de volgende pagina.

VakantieZotheid Zomervakantie 2022
BSO IKC Bonifatius Sneek



Maandag 18 juli 2022
We starten deze week met het maken van een summer 

bucket list! Wat wil jij allemaal doen deze zomer? En 
hebben jullie nog leuke ideeen voor de zomerweken op 

de BSO?
Als lunch maken we heerlijke gezonde wraps!

Dinsdag 19 juli 2022
Vandaag spelen we het tikspel; dobbelsteen 

tikkertje. De tikker rolt de dobbelsteen en moet 
evenveel kinderen tikken als er ogen op de 

bovenkant van de dobbelsteen staan. 
‘s Middags staat er een watergevecht op het 

programma! Neem je droge kleding mee? 

Woensdag 20 juli
We beginnen vandaag creatief. We 

bakken cupcakes en gaan deze 
prachtig versieren. Mmm smullen 

maar!

Vanmiddag maken we onze eigen 
hinkelbaan op het plein. We maken 
een mooi parcours met stoepkrijt en 

gaan deze daarna natuurlijk 
uitproberen!

VakantieZotheid Week 1

Donderdag 21 juli
We bouwen vandaag onze eigen hut op 
het plein. Heb jij nog kleden en andere 

spullen die daarvoor nodig zijn? Neem ze 
gerust mee! Na het bouwen hebben we 
vast reuze trek gekregen: we koken een 

lekker soepje!

Vrijdag 22 juli
We leggen vandaag een gym 

parcours af in de gymzaal. Wie klokt 
de snelste tijd?

‘s Middags wandelen we naar een 
natuurspeeltuin waar we een 
zelfgemaakte picknick eten!



Maandag 25 juli 2022
We bakken vandaag een heerlijke taart! En deze eten we 

natuurlijk met z’n allen lekker op!
‘s Middags staat er een fotowedstrijd op het programma. 
Wie maakt de mooiste vakantiefoto? Voor de (door een 

jury gekozen) winnaar is er een leuk prijsje!

Dinsdag 26 juli
Er staat voor vandaag een speurtocht op het 

programma! Deze speurtocht hebben we 
samen met een aantal kinderen uitgezet! Dat 

wordt leuk!
Ook maken de kinderen ansichtkaarten die we 

versturen vanaf ons BSO vakantieadres!

Woensdag 27 juli
We starten vandaag met het maken 

van een voedzame lunch. Deze 
hebben de kinderen echt nodig, 
want we maken ‘s middags een 

uitstapje!
In Kimswerd is een bos vol 

kabouters. We gaan het 
kabouterpad in het bos lopen, kun jij 

alle kabouters vinden? Op de 
terugweg gaan we langs het 

maisdoolhof in Witmarsum. Kun jij 
de uitgang vinden?

VakantieZotheid Week 2

Donderdag 28 juli
We vieren vandaag echt vakantie! Net als op de 

camping gaan we spelletjes doen, zoals badminton, 
jeu de boule, kubb en nog veel meer.

‘s Middags houden we een gevecht met 
waterballonnen. Neem je droge kleren mee?

Vrijdag 29 juli 
UITSTAPJE!

Vandaag maken we een uitstapje naar 
de sport BSO. Daar gaan we glijdend 
het weekend in op een zelf gemaakte 

buikschuifbaan!!!
Ook bouwen de kinderen een eigen 

stadion van takken, blaadjes en wat er 
nog meer te vinden is!



Maandag 1 augustus
UITSTAPJE!

We wandelen vandaag gezellig naar de kinderboerderij. 
Dit is best een tippel, dus we nemen een picknickmand 

met lekkernijen mee!
Als we weer terug zijn gaan we lekker chillen met een 

filmpje!

Dinsdag 2 augustus
We gaan vandaag kleding verven. Heb jij nog 
oude kleding die je graag een nieuw kleurtje 

wilt geven? Neem dit mee! 
‘s Middags bakken we worstjes op een echte 

skottelbraai! Dat wordt smullen!

Woensdag 3 augustus
UITSTAPJE!

Vandaag gaan we met z’n allen 
naar de BSO in Bolsward. 

Ook de kinderen uit Workum zijn er 
vandaag, dus dat wordt een 

gezellige boel!
Wie weet maak je allemaal nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes!

VakantieZotheid Week 3

Donderdag 4 augustus
We vullen vandaag een picknickmand met 

lekkere broodjes en wandelen naar de 
natuurspeeltuin in de buurt. Daar gaan we 

heerlijk picknicken!
‘s Middags spelen we een zintuigenspel. We 

proeven met een blinddoek op allerlei 
etenswaren! Wie durft?

Vrijdag 5 augustus
UITSTAPJE!

We gaan vandaag een uitstapje 
maken naar de sport BSO. 

Daar vullen we ballonnen met water.
Met een blinddoek om gaan we 

vervolgens op de waterballonnen 
pinata slaan!



Maandag 8 augustus
Je kunt vandaag de mooiste kunstwerken maken met 
pasta. Ook mag je kettingen rijgen met ongekookte 

pasta!
‘s Middags maken we lekkere hapjes en gaan we 

picknicken op het schoolplein!

Dinsdag 9 augustus
We lakken vandaag onze nagels in allerlei 
mooie kleurtjes. Voor de lunch bereiden we 

een lekkere fruitsalade.
‘s Middags vouwen we papieren vliegtuigjes 
en deze testen we natuurlijk buiten uit!  Welk 

vliegtuig komt het verst?

Woensdag 10 augustus
Vandaag is de 

BSO gesloten. Wij wensen 
iedereen thuis veel 

speelplezier!

VakantieZotheid Week 4

Donderdag 11 augustus
We maken vandaag zelf pizza’s en die eten we 

natuurlijk ook lekker op!
‘s Middags spelen we waterspelletjes. Neem jij 

je waterpistool en droge kleding mee?

Vrijdag 12 augustus
UITSTAPJE!

We maken vandaag een uitstapje naar 
de Sport BSO!

Daar sluiten we de week af met 
Oud-Hollandse spelletjes. We gaan 
zaklopen, koekhappen en nog veel 
meer! Ook is er vandaag ruimte om 

een portret te schilderen van je 
favoriete sportheld of heldin!



Maandag 15 augustus
Vandaag staat in het teken van waterspelletjes op het 

plein! Neem je zelf ook je waterpistool en 
zwemkleding mee?

Als lunch eten we heerlijke pannenkoeken! Help jij 
ook mee?

Dinsdag 16 augustus

We zetten vandaag een wieltjesparcours uit! 
Neem je coolste skeelers, skateboard of fiets 

mee naar de BSO! De kinderen bedenken een 
spannend parcours en hier gaan we allemaal 

trucjes op doen!

Woensdag 17 augustus
Vandaag is de 

BSO gesloten. Wij wensen 
iedereen thuis veel 

speelplezier!

VakantieZotheid Week 5

Donderdag 18 augustus
Vandaag staat lekker eten op het 

programma! We gaan zelf croissants 
maken en heerlijke cocktails shaken!

‘s Middags zoeken we een schat met een 
echte schatkaart!

Vrijdag 19 augustus

Weet je dat er speciale recepten zijn 
om een sopje te maken om bellen 

mee te blazen? Vandaag gaan we dat 
testen!

‘s Middags spelen we in het bos het 
spel vlaggenroof. Dat wordt spannend!



Maandag 22 augustus
We stellen vandaag ons eigen animatieteam samen en we 
gaan streetdancen en breakdancen! Welke moves maak 

jij?
Voor de lunch maken we een heerlijke zelfgemaakte 

tomatensoep! WIe helpt er mee?

Dinsdag 23 augustus
We houden vandaag een stoepkrijtwedstrijd!

Wie maakt de mooiste, origineelste of 
grappigste stoepkrijttekening? Voor de 

winnaar is er een leuke prijs!
‘s Middags houden een we een beach party 
op het plein met lekkere hapjes en drankjes 

en een gezellig muziekje! Dansen maar!

Woensdag 24 augustus
Vandaag komen de BSO kinderen 
van Workum op bezoek! We gaan 
sporten en spelletjes doen op het 

plein en in de gymzaal!
We verzorgen voor onze gasten 

een heerlijke gezonde lunch!
‘s Middags bakken we nog lekkere 

cupcakes en versieren!
Dit wordt een gezellig dagje!

VakantieZotheid Week 6

Donderdag 25 augustus
Vandaag maken we met z’n allen slijm! Wat 

hebben we allemaal nodig om slijm te maken? 
Nu de vakantie bijna ten einde is gaan we nog 

even heerlijk chillen met een film! 
Welke film kies jij? 

Vrijdag 26 augustus

Vandaag gaan we gymmen in de 
gymzaal! We doen hier 

turnoefeningen. Neem jij ook 
gymkleding mee?

Daarna maken we zelf pizza! Hoeveel 
slices kun jij op?



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 Bonifatius 
Adres Leeuwarderweg 30, Sneek
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06-21330456

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

