
  

 
 
 

 

 

 

Programma zomervakantie 2020 

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! Er staat iedere dag een activiteit 

gepland, maar daarnaast is er alle ruimte om te knutselen, vrij te spelen, sportief te zijn en nog meer! 

 

Heeft u al laten weten of uw kind(eren) in de vakantie komen?  
 

De vakantie loopt van 20 juli t/m 28 augustus 
 

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 tijdens  

onze reis door Europa!       

 

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~ 
 

  



  

 
 
 

 

 

 

Week 1 – 20 t/m 24 juli - BENELUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maandag 20 juli 

Deze vakantie gaan we op reis 

door Europa. Voordat we op reis 

kunnen, gaan we een tas 

versieren, waarin we alle spullen, 

zoals knutsels en tekeningen, in 

kunnen bewaren van onze reis. 

We spelen een zelfgemaakt 

bordspel om te kijken wat jij al 

van Nederland weet. 

 

Dinsdag 21 juli 

Vandaag gaan we de verschillen 

in de Nederlandse en Vlaamse 

taal leren. Ook gaan we aan de 

slag om het bijzondere bouwwerk 

Atomium uit Brussel na te 

bouwen. 

 

Woensdag 22 juli 

Jippie een uitstapje! We gaan 

vandaag met z’n allen spelen bij 

de Flipjes in Ouddorp. Klim op de 

hoogste klimtoren, doe een 

rondje in de jeep en roetsj van de 

glijbanen af! 

Donderdag 23 juli 

Vandaag duiken we de keuken in 

en gaan wij onze eigen Brusselse 

wafels maken! Lekker met 

aardbeitjes! Verder staan er 

zowel binnen als buiten spelletjes 

op de planning.  

 

Vrijdag 24 juli 

Wie kent de Buutenplaets in 

Ooltgensplaat? Vandaag gaan we 

hier naartoe! Lekker spelen in en 

rond het water. Tussen de 

middag zullen we hier gezellig 

met z’n allen picknicken. 



  

 
 
 

 

 

 

Week 2 – 27 t/m 31 juli - FRANKRIJK 
 

    Deze week worden de paspoorten  

gestempeld met als bestemming…  

FRANKRIJK! 

 

  

Maandag 27 juli 

Vandaag gaan we op avontuur bij 

de Grevelingendam. We gaan 

hier met z’n allen krabben 

vangen. Verder is er voldoende 

tijd om lekker te spelen en te 

ravotten met elkaar. 
Dinsdag 28 juli 

Woensdag 29 juli 

Donderdag 30 juli 

Vrijdag 31 juli 

In Frankrijk groeien heel veel 

druiven. Dit is een belangrijk 

ingrediënt voor onze eigen 

heerlijke fruitspiesjes die wij 

vanmorgen gaan maken. Als je op 

reis gaat, neem je natuurlijk ook 

souvenirs mee. Deze gaan we 

vandaag zelf maken. 
Wat dacht je van een echte 

Franse fotoshoot? De Eiffeltoren 

mag niet ontbreken, dus die 

maken we zelf. Net als kinderwijn 

(druivensap). Stokbroodje voor de 

lunch? 

 

De Diamantjes gaan vandaag 

spelen bij Duin en Strand in 

Ouddorp.  

De Schatkamer gaat vandaag gaat 

vandaag aan de slag als echte 

Franse kunstenaars. 

Het land van de verse croissants! 

Die gaan we bakken en natuurlijk 

opeten. Ken je het spel ‘Jeu de 

Boules’? Dit typische balspel gaan 

we vandaag spelen. 

 



  

 
 
 

 

 

 

Week 3 – 3 t/m 7 augustus - Italië 
  

Buongiorno! Welkom in Italië! 

Het land van pasta en pizza. 

Maar ook van grote ijsco’s! 
  

Maandag 3 augustus 

Dinsdag 4 augustus 

Woensdag 5 augustus 

Donderdag 6 augustus 

Vrijdag 7 augustus 

Woensdag pastadag! Pasta kun je 

niet alleen eten, maar je kunt het 

ook verven en er kettingen/ 

fotolijstjes mee maken. Natuurlijk 

vullen we ook onze maagjes… 

Met eigen gemaakte pasta! 

 

Vandaag openen we onze eigen 

pizzatent. Ieder mag zijn/ haar 

eigen pizzaatje samenstellen. 

Verder gaan we eens proberen 

een woordje Italiaans te spreken.  

 

De Schatkamer gaat vandaag spelen 

bij Duin en Strand in Ouddorp. 

Tussen de middag gaan we 

picknicken. De Diamantjes gaan 

schilderijen maken met zand en 

schelpjes. 

Vandaag gaan we de Toren van Pisa 

bouwen. Wist je dat die toren echt 

scheef staat? Hoe scheef kun jij een 

toren bouwen? Blijft hij dan nog wel 

staan? 

We brengen vandaag met z’n 

allen een bezoekje aan het bos 

en speeltuin ’t Appeltje in 

Bergen op Zoom. 



  

 
 
 

 

 

 

Week 4 – 10 t/m 14 augustus - Griekenland 
 

Kalí méra! (goedendag!) 

Deze week reizen we af 

naar Griekenland!   
Maandag 10 augustus 

Voor vandaag stellen we onze 

navigatie in naar Hellevoetsluis. We 

gaan spelen bij natuurspeeltuin Het 

Wilde Weide Speelbos. Denken 

jullie aan een setje extra kleren? 
Dinsdag 11 augustus 

Woensdag 12 augustus 

Donderdag 13 augustus 

Vrijdag 14 augustus 

Vandaag gaan we lekker kliederen 

met papier maché! We maken een 

wereldbol met allerlei foto’s van 

Griekenland. Tijdens de lunch eten 

we pitabroodjes. 

 Er kan vandaag weer naar hartenlust 

worden gespeeld in speeltuin de 

Flipjes! Tussendoor even pauze voor 

een ijsje natuurlijk. 

In het Oude Griekenland is nog veel 

kunst met mozaïek te vinden. Dit is 

precies wat wij vandaag gaan doen: 

aan de slag met steentjes! 

Hoppa! Vandaag gaan we de 

Griekse Sirtaki dans oefenen, dus 

trek je dansschoenen maar aan. 

Met ijsstokjes gaan we Griekse 

gebouwen nabouwen. 

 



  

 
 
 

 

 

 

Week 5 – 17 t/m 21 augustus - Polen 
 

Dobry dzień! (goedendag). Deze week staat in het teken 

van Polen. Wij vieren een feestweek op de locatie in 

Oude-Tonge, omdat wij dit jaar helaas geen sportdag 

en kampeerweek hebben. Samen met de andere 

bso locaties ondernemen wij iedere dag verschillende  

activiteiten.  

Kies iedere dag uit verschillende 

activiteiten, zoals: 

 Muziek 

 Houtbewerking 

 Knutselen 

 Sporten 

 Tekenen 

 Techniek 

 Koken/ bakken 

 en nog veel meer!  



  

 
 
 

 

 

 

Week 6 – 24 t/m 28 augustus - Duitsland 
 

    Schade, die letzte Woche 

    des Urlaubs. In het Nederlands: 

    Jammer, de laatste week 

    van de vakantie… Deze week  

    ‘zijn we’ in Duitsland. 

  

 

Maandag 24 augustus 

Dinsdag 25 augustus 

Woensdag 26 augustus 

Donderdag 27 augustus 

Vrijdag 28 augustus 

Voor vandaag staat er een uitje naar 

de Binnenmaas op de planning. We 

gaan lekker spelen in de speeltuin en 

wellicht kunnen we ook nog een 

rondje varen met de bootjes! 

Vandaag gaan we creatief aan de 

slag. We maken een dorp met 

verschillende soorten Duitse huisjes. 

Ook maken we een ‘Edelweiss’ 

hoedje. Broodje worst om de buikjes 

te vullen? 

 

Verkleedfeestje! In Duitsland zijn ze 

dol op carnaval, dus vieren wij dit 

ook! Trek je leukste verkleedkleren 

van thuis aan en dans met ons mee. 

Ook gaan we nog in de keuken aan 

de slag. 

Vandaag houden we een 

spelletjesdag. Heb je thuis nog 

een leuk spelletje? Dan mag je dit 

vandaag meenemen. 

We sluiten de vakantie af met een 

uitstapje naar de Mèkkerstee in 

Ouddorp. Ook gaan we de vakantie-

foto’s bekijken en alle souvenirs die 

we deze reis hebben gemaakt! 


