
Yes,
het is vakantie!

Dat gaan we 
vieren!

18 juli - 26 augustus

We gaan deze vakantie 
activiteiten doen die te 
maken hebben met het 

thema: 

Summer Bucket list

Doe jij met ons mee?
Bekijk de activiteiten

op de volgende 
pagina’s.

VakantieZotheid zomervakantie 2022

BSO IKC Sint Michaël 



Maandag 18 juli
We doen deze week mee met de gezonde smikkel 
weken. We gaan allemaal leuke spelletjes spelen 

die te maken hebben met gezond eten. Ook maken 
we de lekkerste gezonde gerechten.

We starten met het maken van een summer bucket 
list. Wat wil jij deze zomer allemaal doen?

Dinsdag 19 juli                                        
UITSTAPJE! We gaan vandaag met het 
openbaar vervoer naar Leeuwarden. De 

jongste kinderen gaan naar de 
kinderboerderij en de kinderen van 7 jaar 
en ouder gaan klimmen bij de klimwand. 

Daar staan maar liefst elf kleurrijke 
challenges op ons te wachten om 

beklommen te worden.

Woensdag 20 juli                       
Van oude broeken gaan we hippe 
tassen maken. ‘s Middags spelen 

we een zintuigenspel met 8 soorten 
onbekende rauwkost die je met een 

masker op gaat proeven.

Heb jij nog oude broeken thuis? 
Neem ze dan mee naar de BSO!

VakantieZotheid Week 1

Donderdag 21 juli
We wandelen naar het strand om schelpen 

en zand te zoeken. Hier gaan we strand 
potjes van maken. We maken voor de lunch 

letterpretsoep met crouton kadootjes. We 
maken zelf een verse tomaat/paprikasoep 
met croutons van oud brood. Buiten spelen 

we het spel: 10-tellen in de rimboe.

Vrijdag 22 juli                                  
‘s Morgens gaan we zelf vlechtbrood 
bakken die we bij de lunch lekker op 
kunnen smikkelen. ‘s Middags gaan 
we een slinger knutselen van ijsjes! 
Als onze slinger klaar is hangen we 

deze op in de BSO!



Maandag 25 juli                                                           
Op een stralende zomerdag is niets zo verfrissend als 
een ijskoud waterijsje. Nu kun je die natuurlijk kopen, 
maar zelf maken is veel leuker én lekkerder. Wij gaan 

de allerbeste zelfgemaakte waterijsjes maken. 
's Middags spelen we verschillende waterspelletjes op 

het schoolplein.

Woensdag 27 juli
We spelen het tikspel: Dobbelsteen 

tikkertje. De tikker rolt de 
dobbelsteen en moet evenveel 

kinderen tikken als er ogen op de 
bovenkant van de dobbelsteen 

staan. Daarna gaan we alle 
voorbereidingen treffen voor de 
BSO BBQ! Natuurlijk zijn er ook 

vegetarische hapjes.

Dinsdag 26 juli                                        
's Morgens gaan we sporten bij sport BSO 
Fantifit in Harlingen. 's Middags maken we 

Black Bean Brownies, een brownie 
gemaakt van zwarte bonen. Bij mooi weer 
zetten we de zwembaden op en gaan we 

met water spelen.

VakantieZotheid Week 2

Donderdag 28 juli
UITSTAPJE! We gaan vandaag naar De 

Grote Keizer in Leeuwarden! We gaan hier 
met de trein naar toe. Eenmaal daar gaan 
we als apen klimmen, slingeren en plezier 

maken in het speelparadijs!
Graag uw kind(eren) vandaag een extra 

setje kleding meegeven.

Vrijdag 29 juli                                 
's Morgens maken we een 

wandeling naar de speeltuin. Hier 
gaan we lekker spelen. Vanmiddag 
kiezen we een activiteit uit van jullie 

zelfgemaakte Bucket list. Welke 
activiteit krijgt de meeste stemmen?



Maandag 1 augustus
We vullen ballonnen met water en doen een 

blinddoek om, om op de waterballen pinata te slaan. 
Lukt het jou om een ballon stuk te slaan? 

's Middags gaan we een mini moestuin maken. Ook 
kiezen we een activiteit van jullie Bucket list.     

Dinsdag 2 augustus
's Morgens lakken we onze nagels in 

zomerse kleuren. Voor de lunch bereiden 
we een heerlijke fruitsalade. 's Middags 
gaan we vliegers knutselen. Zijn onze 

vliegers klaar dan gaan we ze testen op het 
strand!

Woensdag 3 augustus
UITSTAPJE! In Kimswerd, dichtbij 

Harlingen, is een bos vol kabouters. 
Het bos heeft drie leuke 

wandelpaden, waaronder een 
picknick pad met een prieel midden 

in het bos, een reeënpad en het 
kabouterpad. Het kabouterpad 

staat vol met kabouters. Kun jij alle 
kabouters vinden? Er komen 
steeds meer kabouters bij, 

waardoor het iedere keer weer een 
verrassing is welke kabouters je 

tegen gaat komen.

VakantieZotheid Week 3

Donderdag 4 augustus 
Deze ochtend kun je papieren vliegtuigen 
vouwen. Daarna gaan we onze vliegtuigen 
vanaf het balkon laten vliegen en kijken we 

welke het verste komt. Voor de lunch 
maken we gezonde wraps. Vanmiddag 

zetten we de zwembaden op en gaan we 
met water spelen op het schoolplein.

Vrijdag 5 augustus                   
Je kunt vandaag de mooiste 
kunstwerken knutselen met 
pasta. Ook mag je kettingen 

rijgen met ongekookte pasta.    's 
Middags maken we lekkere 

hapjes en gaan we picknicken 
op het schoolplein.



Maandag 8 augustus
's Morgens gaan we slijm maken. We gaan zelf een 
worteltaart bakken en proeven. Worteltaart of carrot 
cake is een taart waarbij wortelen worden vermengd 
in het beslag. 's Middags gaan we met een VR bril 

een reis maken door de ruimte. 

Dinsdag 9 augustus
 ‘s Morgens spelen we het spel: ‘Wie is de 

mol tikkertje’. Lukt het jou om uit de handen 
van de mol te blijven? 

‘s Middags maken we een kampvuur waar 
we marshmallows boven roosteren.

Woensdag 10 augustus
Deze ochtend maken we een 

ruimte kunstwerk van onze planeet: 
Aarde! 's Middags gaan we 

buikschuiven op een 
buikschuifbaan en gaan we zelf 

pizza maken.

Neem vandaag zwemkleding en 
een handdoek mee!

VakantieZotheid Week 4

Donderdag 11 augustus
's Morgens gaan we verschillende spellen 
spelen met de grote parachute. 's Middags 
steken we het kampvuur aan. We maken 

zelf brood deeg en broodjes die we 
roosteren boven het kampvuur.

Vrijdag 12 augustus               
UITSTAPJE! Wij stappen 
vandaag in de bus naar 

Makkum, waar we gaan spelen 
op het strand. Bij mooi weer 

trekken we onze zwemkleding 
aan en gaan lekker in het water 

spelen.

Neem vandaag je zwemkleding 
en een handdoek mee!



Maandag 15 augustus
UITSTAPJE! We gaan vandaag naar sport BSO 

Fantifit in Sneek! We stappen in de trein naar Sneek 
en gaan bij de sport BSO verschillende 

sportactiviteiten doen. 
Trek vandaag je sportkleding aan. 

Dinsdag 16 augustus                               
's Morgens kiezen we een activiteit van 

jullie Bucket list. Voor de lunch maken we 
zelf tomatensoep. Neem vandaag je 
favoriete bordspel mee naar de BSO.                      

We organiseren vanmiddag een spelletjes 
middag!

 

Woensdag 17 augustus
's Morgens kun je een grappige 

opvouw vis knutselen.
Voor de lunch maken we een frisse 
salade. 's Middags organiseren we 

een zomer beach party op het 
plein. We maken lekkere hapjes en 
drankjes. We zetten de muziek aan 

en gaan lekker dansen!

VakantieZotheid Week 5

Donderdag 18 augustus                           
's Morgens spelen we het spel Bingo. Heb 

jij als eerste je kaart vol?
Voor de lunch maken we een knakworsten 
taart. 's Middags spelen we het tikspel: De 

heks en zijn toverfee. Heeft de heks je 
getikt? Dan verander je in een kikker!

Vrijdag 19 augustus              
We maken vandaag zelf patat 

van aardappelen. Als de patatjes 
klaar zijn gaan we ze 

opsmikkelen. 's Middags kun je 
je verkleden, schminken en kun 
je toneelstukken bedenken en 

uitvoeren voor de BSO.



Maandag 22 augustus
's Morgens kun je verschillende regenbogen 

knutselen. Daarna bakken we wafels met een 
wafelijzer. Deze mag je vervolgens versieren met 

het lekkerste zomerfruit. 's Middags spelen we Just 
Dance en gaan we lekker dansen.

Dinsdag 23 augustus
 We houden vandaag een pyjama dag! Kom 

vandaag in je pyjama naar de BSO. We 
starten de dag met yoga en je kunt daarna 
genieten van een heerlijke Spa ochtend. 

's Middags gaan we spandoeken Tie dyen 
met je naam er op.

Woensdag 24 augustus 
's Morgens gaan we hutten en 

tenten bouwen! 
's Middags bakken we een 

plaattaart met zomergroente. 
Op het plein spelen we 

flessenvoetbal.

Heb je een plaid of deken thuis, 
neem deze dan vandaag mee naar 

de BSO.

VakantieZotheid Week 6

Donderdag 25 augustus 
UITSTAPJE! We stappen in de trein naar 

Leeuwarden en gaan naar het 
Natuurmuseum! Van de kleinste bij tot het 

enorme skelet van een potvis: in het 
Natuurmuseum Fryslân ontdek je van alles 

over de natuur.
Neem vandaag een rugtas mee met een 

leeg broodtrommeltje.

Vrijdag 26 augustus                
's Morgens kun je grappige 

kwallen knutselen. 's Middags 
gaan we een leuk parcours doen 

in de speeltuin. Ook kun je 
kleurrijke armbandjes maken van 

kralen.



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 Sint Michaël
Adres: Schritsen 52                                            
8861 CV Harlingen 
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06-21369903 

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

