
 
 

  

We gaan naar een speeltuin in de buurt. We nemen boterhammen en allerlei 
lekkers mee om te picknicken! We gaan sportspelletjes doen zoals, tikkertje en  
boompje verwisselen (een variant op stoelendans). 
 
 

Waarom staan er bepaalde namen op de straatnaamborden. Kom jij het met ons 
onderzoeken? 
Wie kent het spel ‘Ik hou van Holland’? Vandaag gaan we in teams dit spel spelen. 
 
 

Teq gaat deze vakantie fietsen door Nederland. Deze week komt hij door de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht. 
Bloemen en/of molens knutselen. We gaan proberen een molen van lego te 
maken! En we gaan het liedje ‘’17 miljoen mensen’’ oefenen en zingen! 
 

We gaan torens bouwen! Net als de Domtoren in Utrecht. We leren er vandaag 
alles over! En we halen de skelters en steppen uit de schuur en maken een heel 
parcours op het plein. 
 
 

We bewonderen alle architectuur van Rotterdam, de Erasmusbrug, de Markthal, de 

Kubuswoningen etc. We gaan ook proberen om een fort te bouwen! Hoe doen we dat? Help je 

mee met bedenken? 



 

  

We gaan vandaag klussen in de mini Hornbach. Daar gaan we bootjes / vlotten 
bouwen die we vervolgens te water laten in onze zelfgemaakte waterbaan. Welk 
bootje blijft drijven? Dijken beschermen ons land tegen al het water, maar hoe 
werkt dat eigenlijk? Wij bouwen het gewoon na zodat we het kunnen ontdekken. 
 

We gaan een schilderij maken (net als Frans Hals) en die hangen we op! Op het 

grote plein houden we een tulpenspeurtocht. Volg de tulpenkaartjes!  
En we gaan proberen te rappen net zoals Ali B! 

Deze week fietsen we door Noord-Holland en Overijssel.  

We gaan onze eigen klompen en kaasblokjes knutselen! 

Geen zorgen! We maken ook echte kaasstokjes die we op kunnen eten! In de 

middag houden we een waterfestijn, Dus neem je zwemspullen etc mee! 

We gaan tulpen of verrekijkers knutselen. Je mag kiezen! Daarna gaan we lekker 

buiten (bij een speeltuin) picknicken. (Met slecht weer doen we het gewoon 

binnen) 

We gaan vandaag allerlei lekkers bakken! Help je mee in de keuken? Natuurlijk doen we ook 
gezond. Daarnaast kijken we ook hoe het is gesteld met onze kennis in een gezellige 
‘pub’quiz. 
 
 



  

Teq is deze week in de prachtige provincies Zeeland en Flevoland. 

We gaan vandaag oud Hollandse tegeltjes maken! Hoe ga jij het versieren? 

En we huren een photobooth en maken de gekste foto’s samen met de hele BSO! 

 

Hebben jullie ook zo’n zin in een stranddag. Wij in ieder geval wel. 
 
Meenemen: Zonnebrand, zwemkleding, handdoek. 
 
 

Vandaag doen we allerlei Oud-hollandse spellen, sjoelen, spijkerpoepen, 
koekhappen etc. Met mooi weer organiseren we de activiteiten buiten! 
 
 

We krijgen roofvogels op bezoek! Durf jij ze op je arm te houden? Stoer! Wees niet 

bang, als je het echt niet wilt, kun je ook gewoon kijken.  

Ook gaan we langs het strand om schelpen te zoeken, met de schelpen maken we 

een mooi schilderij. 

We hebben vandaag een sportdag dus trek je sportschoenen aan! ’s Middags kunnen we met 
lekker weer waterspelletjes doen! 
 
 



 

  

We gaan vandaag met de Bijdehand busjes naar speeltuin ‘Schollebos’ Neem je 
rugzak mee want daar gaan de boterhammen, drinken en lekkers in mee! 
 
Meenemen: rugzak, zwemkleding en handdoek. 
 

Welke kleur komt er als 2de in de Nederlandse vlag voor?  
Trek jij ook iets aan in die kleur?! Wij wel! Vandaag hebben we een quiz over 
Nederland, wie kent Nederland het beste. 
Meenemen: Oud wit T’shirt.  
 

We zijn samen met Teq in twee van onze noordelijkste provincies: Groningen en 
Drenthe.  
Vandaag is rood de kleur van jou…. Schoenen, sokken of T-shirt. Trek vandaag 
iets aan waar rood in zit! We gaan lekker bakken vandaag, wel iets roods! 
 

De laatste kleur van de Nederlandse vlag is natuurlijk blauw, ook vandaag hebben 
wij weer iets aan in die kleur. Jij ook? We doen Proefjes? En ’s middags doen we 
waterspelletjes! 
Meenemen: Zwemkleding en handdoek 
 

Vandaag gaan we naar de beachvolleybal Nesselande! Daar zijn allerlei sport spellen 

georganiseerd voor ons. Doe je sportkleding aan en neem je rugzak mee! 

Meenemen: Sportkleding, zwemkleding, handdoek en rugzak. 
 
 



 

  

We gaan mandela’s maken met stoepkrijt. En we maken een pannenkoekentaart!  

 
 
 

Wie kan er goed Hoolahoopen. Voordat we gaan hoelahoopen gaan we onze 
hoolahoep eerst mooi versieren. We maken vandaag ook iets lekkers klaar. Lusten 
jullie worstenbroodjes? 
 
 

Deze week komen we door de provincies Limburg en Noord Brabant.  

Vandaag gaan we heerlijk spelen in de speeltuin. We nemen boterhammen mee 

zodat we gezellig kunnen picknicken.  

Neem je je rugzak mee? 

Vandaag beleven we een sprookjes wereld. Kom jij verkleed als jou favoriete  
sprookjesfiguur? In de Disney speurtocht leren de kinderen meer over 
verschillende films en sprookjes. We maken vandaag ook een heerlijke taart, dat 
wordt smullen! 

Doordat dit jaar Koningsdag niet doorging gaan we dat vandaag organiseren. Kom in het 
Oranje naar de BSO en geniet van lekker eten, spelletjes en heel veel gezelligheid. 
 
 
 



 

  

We gaan vandaag met de busjes van BijDeHand op pad naar Outdoor Valley. 
Klimmen, klauteren, door de modder banjeren en nat worden. Dit kan allemaal bij 
Outdoor Valley. 
Meenemen: rugzak en schone kleding. 
 

Vandaag zijn de BijDeHand zomerspelen. We starten met een online warming up 

voor alle jongste kinderen van Kinderopvang BijDeHand. En daarna doen we op 

onze eigen locatie allemaal leuke spelletjes. In de middag maken we cupcakes in 

rood, wit en blauw! 

Teq sluit zijn fietsroute door Nederland af in Gelderland en Friesland.  

We gaan vandaag zelf tompouce maken, maar voordat we dat doen hebben we 

koksmutsen nodig, dus die maken we eerst! 

Vandaag ben jij een fotograaf voor een dag. Met de surface (dat computertje van 
de bso-juffen) mag je foto’s maken en daar maken we een speurtocht van! 
 
 

Op de laatste dag van deze zomervakantie hopen we wel op lekker weer, want we gaan 

gezellig naar een speeltuin in de buurt! Daar doen we allerlei spelletjes! We maken er een 

gezellige laatste dag van! 



 

    

Kwasten 5 en 6 
 
BSO de Kunstenmakers 
Robert ’t Hoffstraat 30 
3059 PN Rotterdam 
010-7508422 
Kwasten 5: 06 – 17295201 
Kwasten 6: 06 – 82254106 
 

Beste ouders / verzorgers,  

 

Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma. 

 

Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn (tenzij in het programma 

anders wordt aangegeven) of om uw kind(eren) via de app af te melden voor 9.30 

uur. Op deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma en op tijd de 

deur uit voor uitstapjes. 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag openen en sluiten wij boven bij Kwasten 6. 

Op woensdag en vrijdag openen en sluiten wij beneden bij Kwasten 1. 

 

Groetjes, 

Sijomara, Zaima, Renuschka en Mieke  

 
 


