Zomervakantie 2022

BSO Andel

Week 28
Maandag 11 juli

Dinsdag 12 juli

Woensdag 13 juli

We gaan stenen beschilderen. Zo We lopen een speurtocht door Andel.
krijgen we onze eigen Happy Stones. Nemen jullie je speurneus mee?

Donderdag 14 juli

Vrijdag 15 juli

We maken een pennenbakje in de
vorm van een aardbei of ananas

Tussen de middag maken we pizza
Dicht

Dicht
We doen waterspelletjes bij mooi
weer en anders spelletjes in de
gymzaal

Ook gaan we nog bowlen met Van een lege wijnfles maken we onze
plastic flessen.
eigen vaas met glasverf

Week 29
Maandag 18 juli

Dinsdag 19 juli

Woensdag 20 juli

We gaan fruit ijsjes We doen het draai ze om
knutselen. Dit kan met bekertjes spel
ijsstokjes maar ook gewoon
met gekeurd papier.
Tussen de middag gaan we
picknicken met elkaar.

Donderdag 21 juli
We knutselen een vakantie
postkaart. En deze doen we op
de post.

Dicht

Dicht

We spelen bingo.
In de middag zijn we weer
creatief bezig en maken we een
schelpenhanger .
We doen een parcours.

Vrijdag 22 juli

Week 30

Maandag 25 juli

Dinsdag 26 juli

Woensdag 27 juli

We gaan buiten Twister We maken een zomerschilderij
spelen. Hoe lenig zijn we?
met rollen behang.

Donderdag 28 juli

Vrijdag 29 juli

We maken van een tak een
vissenhanger

Poffertjes eten
Dicht

We maken een schatkist.

Dieren nadoen/uitbeelden via
een kaart

Dicht

We spelen
spelletjes

oud

Hollandse

Week 31
Maandag 1 augustus

Dinsdag 2 augustus

In de ochtend maken we
een etagère van bordjes en
wc-rollen. Daar kunnen we
de wraps opleggen.

Met onze fietsen/steppen gaan
we naar de skatebaan in Andel
om daar te stunten.

Woensdag 3 augustus

Donderdag 4 augustus

Tijd voor het diamentenspel in
de gymzaal. Bij lekker weer
spelen we het buiten.
Dicht

We maken Wraps en eten
deze tussen de middag op.

Tijd voor een spelletje. We
spelen ik ga op reis en ik
neem mee

Smiddags hebben we een
chillmiddag. We doen het rustig
aan. Kijken een film en eten
popcorn

Vrijdag 5 augustus

Dicht

We maken s’middags een
milkshake

Week 32

Maandag 8 augustus

Dinsdag 9 augustus

Woensdag 10 augustus

Lopend door Andel spelen we We veranderen de gang in een
huisnummerbingo
spinnenweb met stroken wcpapier/ linten of crêpepapier
en gaan erdoor heen zonder ze
aan te raken.

Donderdag 11 augustus

Met stoepkrijt en tapte maken
we een mozaïek tekening

Dicht

Dicht

Smullen maar! We maken
worstenbroodjes voor tijdens de
lunch
Bij wie blijft het meeste
water in zijn fles tijdens Knutseltijd. We maken ons eigen
flessentrap?
familiewapen.

Vrijdag 12 augustus

Hoe goed is ons geheugen? We
spelen levend memory

Week 33

Maandag 15 augustus

Dinsdag 16 augustus

Woensdag 17 augustus

Dicht

Nemen jullie droge kleding
mee? We houden een
waterballonengevecht

Vrijdag 19 augustus

Tijd voor muziek! We maken
een waterorgel. Wie kan er een
liedje maken op het geluid wat
we horen?

Met skittles doen we een De meiden maken sieraden van
proefje
strijkkralen.
De jongens knutselen een
voetbal.

Baktijd! We gaan cup cakes
bakken.

Donderdag 18 augustus

Van de laatste vakantie BSO
dag maken we een klein
feestje!
We
eten
pannenkoeken
tussen de
middag.

Wie is er het snelst tijdens het
spel binnen de minuut?

Dicht

