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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 26 juli t/m 3 september 
 

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  

ons rondje Nederland!      

 

Het BSO-team 
 

  06 28 40 89 61 

   bsobruinisse@gmail.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 – 26 t/m 30 juli  
 

    

 

 

 

  

Maandag 26 juli 

Welkom in Overijssel!  

Overijssel staat bekend om zijn 

historische steden. We gaan 

vandaag Hollandse huisjes 

maken. 

Dinsdag 27 juli 

Woensdag 28 juli 

Donderdag 29 juli 

Vrijdag 30 juli 

Gelderland is een echte fiets- en 

wandelprovincie. Jaarlijks lopen 

er heel veel mensen mee in de 

Nijmeegse vierdaagse. Wij gaan 

vandaag ook lekker wandelen en 

op zoek naar speeltuinen in de 

omgeving. 

 
Wat weet jij al over Nederland? 

Dit kun je vandaag laten zien. We 

spelen een quiz over de 

Nederlandse provincies.  

De Nijmeegse vierdaagse is altijd 

een groot feest. Iedere avond 

wordt er tot laat gefeest. Wij 

hebben vandaag onze eigen 

feestje. Kom verkleed, laat jezelf 

schminken en dans mee op 

gezellige muziek! 
Hiep hoi! Vandaag zetten we 

koers richting Mijnsheerenland. 

We gaan spelen bij de 

Binnenmaas. Roetsj van de 

glijbanen, klieder met modder of 

maak salto’s op het springkussen.  



  

 
 
 

 

 

 

Week 2 – 2 t/m 6 augustus 
  

 

 
Maandag 2 augustus 

Dinsdag 3 augustus 

Woensdag 4 augustus 

Donderdag 5 augustus 

Vrijdag 6 augustus 

Het landschap in Flevoland… Saai? 

Nee hoor! Zeker niet als de tulpen 

in bloei staan. We maken vandaag 

een landschap met een 

tulpenveld. 

We starten de week met een 

uitstapje. In Grijpskerke zit een 

gezellige speelboerderij. Het heet 

Hof Poppendamme en hier gaan 

we vandaag gezellig                   

spelen. 

Vandaag de dag ligt er steeds meer 

rommel op straat. Wij houden hier 

niet van, want de natuur moet je 

schoon houden. We gaan met een 

knijper en vuilniszak de straat op en 

gaan Bruinisse een stuk schoner 

proberen te maken, op onze eigen 

opschoondag. 

De hoogste kerktoren van Nederland 

staat in Utrecht. Dit heet de 

Domtoren en is wel 112,5 meter 

hoog! Wij gaan vandaag zelf een 

hoge toren maken. Je mag zelf 

weten met welk materiaal. We hebben vandaag een actieve 

sport- en speldag.  



  

 
 
 

 

 

 

Week 3 – 9 t/m 13 augustus  
 

 
 

           -

 

Maandag 9 augustus 

Vandaag zijn we studenten van 

de Technische Universiteit van 

Eindhoven. We houden ons bezig 

met techniek en gaan 

verschillende proefjes doen. Dinsdag 10 augustus 

Woensdag 11 augustus 

Donderdag 12 augustus 

Vrijdag 13 augustus 

De Flipjes in Ouddorp is al jaren 

een bekend begrip op Goeree-

Overflakkee en omstreken. Wij 

gaan vandaag spelen in deze 

speeltuin. 

Noord-Brabant is de provincie 

van de worstenbroodjes. Vandaag 

maken we zelf, maar dan met 

bladerdeeg.  

In de provincies Limburg en 

Noord-Brabant zijn ze dol op 

gezelligheid. Met gezelschap-

spelletjes haal je een hoop 

gezelligheid in huis. Ook kun je 

vandaag je eigen t-shirt 

ontwerpen en versieren. 

Heb je al eens gehoord over de 

Limburgse vlaaien? Limburgers 

kunnen hele lekkere vlaaien 

maken. We gaan eens kijken wat 

we er zelf van kunnen. 

 



  

 
 
 

 

 

 

Week 4 – 16 t/m 20 augustus 
 

   

 

 

 

 -
 

 

Maandag 16 augustus 

Dinsdag 17 augustus 

Woensdag 18 augustus 

Donderdag 19 augustus 

Vrijdag 20 augustus 

Vandaag vullen we onze 

picknickmand voor een heerlijke 

dag buiten. De hele dag buiten 

spelletjes spelen en sportief bezig 

zijn.  

Op de Waddeneilanden zijn heel 

veel stranden. En wat ligt er op 

het strand? Juist, zand! We 

maken vandaag een 

zandtekening of zandschilderij. 

Als je wil kun je ook nog een 

drenkelingenhuisje knutselen. 

 

Op de stranden van de 

Waddeneilanden spoelen 

regelmatig dingen aan. 

Strandjutters gaan dan op pad 

om deze spullen te verzamelen. 

Wij maken van allerlei kosteloos 

materiaal mooie knuselwerkjes. 

Het rijdende museum. Zo wordt 

de stoomtrein Goes – Borsele 

ook wel genoemd. De stoker 

stookt, de locomotief fluit en de 

conducteurs sluiten de deuren 

nog met de hand! Wij maken 

vandaag een ritje met de 

stoomtrein! 

Een creatieve dag vandaag. Je 

kunt aan de slag om je eigen 

waddendier te maken. Maak je 

een wadslakje? Of kies je voor 

een zeehond of een kokkel? 



  

 
 
 

 

 

 

Week 5 – 23 t/m 27 augustus  
 

     

  

 

 

      -
 

  

Maandag 23 augustus 

Dinsdag 24 augustus 

Woensdag 25 augustus 

Donderdag 26 augustus 

Vrijdag 27 augustus 

Ochtend: programma feestweek 

Hip-Holland Hip 

Middag: We spelen een potje 

bingo en hebben hiervoor 

Zeeuwse prijsjes! 

Ochtend: programma feestweek 

Hip-Holland Hip 

Middag: De vuurtoren van Burgh-

Haamstede is een van de bekendste 

van Nederland. Wij maken 

vanmiddag onze eigen vuurtoren. 

 
Ochtend: programma feestweek 

Hip-Holland Hip 

Middag: Kruukplaetjes… Typisch 

Flakkeese koekjes! Vanmiddag 

bakken we ze zelf. 

 Ochtend: programma feestweek Hip-

Holland Hip 

Middag: Wist je dat er in Rotterdam 

kubuswoningen staan? Hoe zal dit er 

dan binnen uitzien? Vanmiddag 

maken we onze eigen kubuswoning. 

 
 Ochtend: programma feestweek 

Hip-Holland Hip 

Middag: Na het schilderen van een 

Delfsblauw bordje, sluiten we de 

vakantie af met een film.  

 



  

 
 
 

 

 

 

Week 6 – 30 augustus t/m 3 september  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maandag 30 augustus 

Een groene start. Vandaag duiken 

we de keuken in en maken een 

overheerlijke groentesoep. 

We bouwen de Martinitoren na. 

Maak je hem zo hoog mogelijk?  

Dinsdag 31 augustus 

Woensdag 1 september 

Donderdag 2 september 

Vrijdag 3 september 

We gaan vandaag naar het 

Grevelingenstrand. Misschien 

kunnen we nog krabben vangen? 

Of vermaak jij je met 

strandspeelgoed? 
Knieperties. Deze eten we 

vandaag als tussendoortje met 

fruit. Traditiegetrouw worden 

deze met de jaarwisseling 

gegeten, maar midden in de 

zomer zijn ze ook lekker hoor. 

Vandaag kom je er achter wat het 

zijn.  
In Friesland zijn ze dol op 

schaatsen en fierljeppen. Wij 

houden vandaag onze eigen 

Elfstedentocht. Stempel jij zo snel 

mogelijk alle steden af? En wie 

springt het verst over het ‘water’? Als je aan Friesland denkt, denk je 

al gauw aan het boeren leven. Op 

de BSO maken we er een gezellige 

boerderij van. Ook leren we de 

verschillen tussen verschillende 

zaden en maken onze eigen 

zadenkaart. 


