Programma zomervakantie 2019
BSO Oude-Tonge

Vakantie is feest!
Het Kinderpaleis zorgt niet alleen voor opvang tijdens schoolweken maar ook in de vakanties. We
organiseren een afwisselend vakantieprogramma met activiteiten en uitstapjes. De ene keer worden de
activiteiten klein opgezet en de andere keer groter. We betrekken de kinderen bij de inhoud van de
vakantieopvang: we vragen ze wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen doen. Ieder kind krijgt
de aandacht, vrijheid of ondersteuning die het nodig heeft. Door ons gevarieerde en leeftijdsgerichte
aanbod van activiteiten is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen!

Heeft u al laten weten of uw kind(eren) in de vakantie komen?
Wilt u ruilen of extra opvang afnemen? Dan kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers
van de BSO. Let op: op dagen van uitstapjes kan er niet worden geruild en/ of extra kinderen komen.
Groetjes en heel veel plezier,
Het BSO-team

06 22 08 64 52

bsodeschatkamer@hotmail.com

Om de vakantie te laten slagen, hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we enkele
‘spelregels’ opgesteld:
 De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het
programma of uitstapje;
 Mocht u hiervan af willen wijken, neemt u dan even contact op met de pedagogisch
medewerkers;
 Indien uw kind onverhoopt niet komt, dan graag afbellen vóór 9.00u;
 De kinderen spelen graag buiten, ongeacht of het regent. Pas de kleding van uw kind(eren)
daar op aan;
 Speelgoed van thuis kan stuk gaan of kwijtraken (eigen verantwoordelijkheid);
 De pedagogisch medewerkers hebben tijdens uitstapjes altijd een telefoon bij;
 Ruilen of extra dagen alleen in overleg. Let op: op dagen met uitstapjes kunnen wij helaas geen
extra kinderen aannemen, vanwege onze personeelsplanning en eventuele reserveringen.
 Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en telefoonnummer van
Het Kinderpaleis;
 Laat u alstublieft weten of uw kind wagenziek is;
 Met uitstapjes kan het voorkomen dat we iets later terug zijn, ten laatste 16.30u;
 Tijdens de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag fruit;
 Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
 We snappen dat de kinderen dol zijn op telefoons en tablets, maar in onze vakantie is er voor
ieder wat wils. Dus liever geen gadgets van thuis mee.

~tips & ideeën zijn altijd welkom~
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22 t/m 26 juli: CHINA
Maandag
Chinese draak
De eerste vakantiedag is feest! We gaan een eigen Chinese draak maken om de vakantie
feestelijk in te luiden. Het is de hele dag feest en hierbij horen lekkere gezonde hapjes en
muziek.

Dinsdag
Chinese muur en uitstapje Schatkamer
Heb je wel eens gehoord van de Chinese muur? Dit grote bouwwerk is wel 6000 kilometer lang!
De Diamantjes gaan zich hier vandaag mee bezig houden: muren bouwen en het spel Chinese
Muur spelen. De Schatkamer gaat spelen bij speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal.

Woensdag
Panda’s
Als je graag wilde panda’s wil zien, dan moet je naar China. Dit is namelijk het enige land ter
wereld waar panda’s in het wild voor komen. Alleen gaan we natuurlijk niet met de BSO naar
China. Maar omdat we China toch naar de BSO halen, gaan wij ons vandaag bezighouden met
panda’s.

Donderdag
Chinese karakters en uitstapje Diamantjes
Hoe schrijven wij? Hoe schrijven ze dan in China? Hier kom je vandaag achter. De Schatkamer
gaat leren om iets te schrijven in het Chinees. Daarna gaan we van elkaar proberen te lezen wat
er is geschreven. De Diamantjes gaan avontuurlijk spelen bij speelboerderij Den Scherpenberg
in Rucphen.
Vrijdag
Lampionnen
De rode lampion is één van China’s bekendste symbolen. Dit staat voor geluk, rijkdom en
voorspoed. Het geldt vooral als symbool om iets te vieren of gedenken. Zoals nieuwjaar, een
huwelijk of nationale feestdag. Ga vandaag aan de slag om je eigen lampion in elkaar te zetten.
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29 juli t/m 2 augustus: MEXICO
Maandag
Uitstapje Klok’uus (beide groepen)
Vandaag gaan we tijdens het fruit eten een quiz spelen over Mexico. Kom meer te weten over
het land en de tradities. Na het fruitmoment gaan we op weg naar ’s Heer Arendskerke, om te
gaan spelen bij ’t Klok’uus. Klim over de touwbruggen, verstop jezelf in allerlei hoekjes en doe
een rondje op een skelter.
Dinsdag
Gitaarmuziek!
We stellen vandaag onze eigen ‘Mariachi’ samen. Dit is een Mexicaans (straat)orkest bestaande
uit twee violen, twee trompetten, gitaar of vihuela, gitarron en zangers. Kortom: het wordt een
muzikale dag! Dit Mexicaanse feestje vieren we met allerlei gezonde Mexicaanse hapjes. Zo
maken we onze eigen gezonde wraps en maken we een lekkere fruitsalade.
Woensdag
Piñata
Een piñata is een felgekleurde figuur, meestal gemaakt van papier-maché, die traditioneel
gevuld is met zoetigheden, vruchten en cadeaus. Van oorsprong komt een piñata eigenlijk uit
China, maar in Mexico is dit een ware traditie tijdens feesten. Wij hebben vandaag een
waterpiñata. Neem je een setje droge kleren mee?
Let op! Deze activiteit kan alleen doorgaan met mooi weer! Indien het regent/ fris is, hebben wij een passend alternatief.

Donderdag
Sombrero’s
Mexicanen zijn een traditioneel volk. Ze zijn trots op hun tradities en gebruiken. Daarvan is
de sombrero er een van. Vroeger werden deze gebruikt als bescherming tegen de zon, als de
Mexicanen bezig waren op hun land. Vandaag maken we onze eigen sombrero.
Vrijdag
Cactus gooien en bonenrace
Wie kent het niet, ringwerpen? Dit gaan we vandaag doen. Alleen wordt het iets moeilijker, want
we proberen ringen om een cactus heen te gooien! Vandaag wordt een actieve dag, dus trek
sportieve kleding aan. Ook spelen we bonen- en tacorace.
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5 t/m 9 augustus: NOORWEGEN
Maandag
Kamperen
In Noorwegen kun je heel goed kamperen. Het land biedt een mooie natuur en dat willen veel
mensen maar al te graag zien. Wij gaan vandaag kamperen. Nee, we gaan niet naar
Noorwegen maar naar camping De Grevelingen in Battenoord.
We zijn uiterlijk 16.00u weer terug op de BSO

Dinsdag
Vikingen
Heb je al eens iets gehoord over de Vikingen? Vikingen (of Noormannen) waren
Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, Denemarken en Zweden. Vandaag gaan we
ons bezig houden met deze volksstam. Zo gaan we schrijven met runentekens, leren we over
de bouwtechniek voor de boten en gaan we een Vikingspel spelen, buiten of in de gymzaal.
Woensdag
Smokkelspel
Vikingen trokken er altijd op uit, om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. Dit gaan wij ook
doen, in de vorm van het smokkelspel. 2 teams strijden tegen elkaar, om zoveel mogelijk
spullen op eigen terrein te krijgen. Maar pas op! Wie de douane tegenkomt, moet helaas zijn/
haar gevonden voorwerp afstaan en opnieuw beginnen.
Donderdag
Kamperen
Ook vandaag brengen we weer een bezoekje aan de camping in Battenoord. Natuurlijk
hopen wij op mooi weer, maar als het iets minder is vermaken wij ons ook met allerlei
activiteiten.
We zijn uiterlijk 16.00u weer terug op de BSO

Vrijdag
Vikingschepen
Op maandag hebben we al kunnen zien hoe Vikingen vroeger leefden. Zij gingen op
(roof)tocht met hun zelfgebouwde schepen. Wij maken vandaag onze eigen Vikingschepen.
De draak op de boeg mag natuurlijk niet ontbreken!
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12 t/m 16 augustus: Australië/ Nieuw-Zeeland
Maandag
Koala’s en kangoeroes
Tijdens onze reis om de wereld houden we ons ook bezig met Australië en Nieuw-Zeeland.
We starten de week met een actieve dag: echte Australische buitenspelen en Nieuw-Zeelandse
activiteiten staan vandaag op de planning. Doe je met ons mee!? Oh ja, trek je wel je sportieve
kleren aan? Een beetje vies worden mag, op z’n tijd😉

Dinsdag
Backpacken
Backpacken is een manier van reizen dat je vrijheid geeft. Iemand die gaat backpacken gaat op reis
met alleen een rugzak. Wij gaan vandaag backpacken door de omgeving van de BSO. Dit doen we in
de vorm van een speurtocht. Maar wij hebben er een spel van gemaakt: welke groep is als eerste
terug op de BSO met zoveel mogelijk verzamelde spullen?
Woensdag
Fruitshake
In Australië weten ze ook wel wat lekker is. En ook nog eens gezond: een fruitshake. Vandaag
gaan we aan de slag om onze eigen fruitshake te maken, met verschillende soorten fruit zoals:
ananas, citrusvrucht, mango, kiwi’s en yoghurt.

Donderdag
Boemerang
Weet jij wat een boemerang is? Een boemerang is een krom gebogen voorwerp, meestal van
hout, dat na het gooien weer terug kan komen. Het is vooral bekend van de Aboriginals, de
eerste bewoners van Australië. Vandaag maak je je eigen boemerang.
We maken vandaag ook een kiwi salade. Lekker en gezond smullen!

Vrijdag
Sportieve dag
Op onze ‘reis’ komen we verschillende sporten tegen, zo ook bij Australië en Nieuw-Zeeland.
In Nieuw-Zeeland zijn ze dol op rugby, cricket en golf. Voor aanvang van sportwedstrijden
voeren de sportteams een dans op. Wij verzinnen onze eigen dans, voordat we beginnen met
onze sport en speldag.
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19 t/m 23 augustus: Egypte
Maandag
Hiërogliefen
Egyptenaren hadden hun eigen schrift. Zij schreven niet met letters, maar met plaatjes. Dit is
voor andere mensen heel moeilijk om te ontcijferen, dus we gaan eens kijken hoe ver wij
komen met het ontcijferen van dit schrift. In de middag gaan we amuletten maken van
natuurklei. Een amulet werd vroeger gezien als bescherming tegen ziektes.
Dinsdag
Leven langs de Nijl
In Egypte stroomt de op één na langste rivier ter wereld: de Nijl. In en langs de Nijl leven dieren
zoals krokodillen, nijlpaarden en olifanten. Wij gaan vandaag eens kijken hoeveel we weten over
deze dieren. Wat zijn hun leefgebieden en wat eten zij zoal? Ook maken wij onze eigen Egyptische
klederdracht.

Woensdag
Hotdogmummies
Egyptenaren droegen grote gouden armbanden. We gaan vandaag ook zulke armbanden
maken. Leuk om weg te geven of om zelf te houden. Tijdens de lunch eten we mummie
hotdogs. Deze hotdogs gaan we ’s morgens zelf maken.
Donderdag
Spelen op het strand
Vandaag gaan we met de hele groep met onze voeten in het zand. We gaan namelijk spelen
op het strand in Ouddorp. Als echte archeologen gaan we op zoek naar fossielen en een
verborgen schat.
Vrijdag
Kamelenrace en faraomaskers
We gaan vandaag tegen elkaar racen. Dit doen we in de vorm van estafettes en snelste rondes.
Doormiddel van papier vouwen kun je ook mooie dingen maken.
We gaan dit vandaag zelf proberen en dan gaan we eens kijken of het ons lukt om er een kameel
van te vouwen!
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26 t/m 30 augustus: Hawaï
Maandag
Limbodansen en uitstapje Schatkamer
Om de laatste vakantieweek in te luiden, hebben we vandaag een feestelijke dag. We gaan
lekker dansen en uit kokosnoten drinken. Heb je wel eens van limbodansen gehoord? Het is
de bedoeling dat je dansend onder een lint of stok door gaat, zonder deze aan te raken. De
Schatkamer gaat vandaag op uitstapje naar de Binnenmaas.

Dinsdag
Limbodansen en uitstapje Diamantjes
Vandaag gaan de Diamantjes op uitstapje. We gaan lekker spelen in de Flipjes in Ouddorp.
De Schatkamer gooit vandaag de heupen los en houden vandaag een Hawaii feestje.

Woensdag
Hawaïpotje en eilandtikkertje
Lege potjes weggooien? Dat doen wij niet. Wij verzamelen ze om vandaag onze potjes mee te
maken. Ook gaan we verschillende spelletjes doen die te maken hebben met eilanden. Want
Hawaï bestaat uit verschillende eilanden.

Donderdag
Sportdag
Vandaag hebben wij onze sportdag bij M.S.V. & A.V. Flakkee in Middelharnis. Kom je ook!?
De kinderen die vandaag opvang hebben, gaan met ons mee naar de sportvelden. Extra kinderen en
vriendjes/ vriendinnetjes dienen zelf op locatie te worden gebracht.

Vrijdag
Creatief en relaxen
Nou nou, de vakantie is alweer bijna voorbij! We gaan vandaag creatief aan de slag. Je kunt kiezen
wat je vandaag wil gaan maken. Maak jij een papegaai, ananas, bloemenketting of heb je iets anders
in gedachten rond het thema Hawaï? Omdat het onze laatste vakantiedag is houden we het rustig.
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