HOPPAS Almkerk
Vakantieprogramma zomer BSO 7+

Week 1 – Welcome to the jungle

Maandag 11-07

Dinsdag 12-07

Woensdag 13-07

Ochtend:
Slang knutselen; maak je
eigen giftige, gekke of
mooie slang.

Ochtend:
Vinger jungledieren maken;
Alle jungledieren op een
hand!

Ochtend:
Apen eten graag bananen.
Daarom gaan wij aan de slag
met hun favoriete fruit en
bakken we bananenbrood.

Middag:
Apenkooien;
Ben jij een echte
jungleheld die als een aap
door verschillende
obstakels slingert?

Middag:
Tijd voor een Jungle Quiz!
Speel in een team de
junglequiz en kom erachter
hoeveel jullie weten over de
jungle!

Middag:
Tijd om in beweging te
komen! Kies je voor het
krokodillen balspel of voor
het ‘vos kom uit je hol’
tikspel?

Donderdag 14-07
Ochtend + middag:
Uitje naar ’t Kwekkeltje!
Nemen jullie allemaal een setje
reservekleding mee?

Vrijdag 15-07
Ochtend:
Een echte jungle zullen we
bij ons in de buurt niet
tegenkomen. Daarom gaan
we op uitstapje naar de
kinderboerderij.

Middag:
Is het een film? Twee
lettergrepen? Klinkt als…?
We spelen hints; natuurlijk
in jungle stijl!
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Week 2 – Move and relax
Maandag 18-07

Dinsdag 19-07

Woensdag 20-07

Donderdag 21-07

Vrijdag 22-07

Ochtend:
Deze ochtend heerlijk
ontspannend knutselen.
We maken een
dromenvanger of
gelukspoppetje.

Ochtend:
Lekker ontspannen aan je
dag beginnen met een
workshop yoga!

Ochtend:
Sandwiches, fruitspiesjes,
sapjes en nog veel meer
lekkers gaan we klaar maken
om in een mand mee te
nemen. We gaan picknicken
op een mooi plekje in de
natuur.

Ochtend:
Hopelijk is je zwemkleding al weer
droog want deze dag houden we
een water-estafette. Welk team
houdt het meeste water in hun
emmer?

Ochtend:
we maken zelf heerlijk
geurende zeep!

Middag:
Zorg ervoor dat alle
spieren los zijn want we
hebben keuze uit twister
of voetbal toernooi.

Middag:
Modder is goed voor je
huid. Daarom gaan wij
modderworstelen! Neem
je schone kleren mee? 😉

Middag:
We gaan lekker klimmen en
klauteren in een
bos/natuurspeeltuin.
Neem zwemkleding en
schone kleding mee!

Middag:
Houden we een foodtruckfestival.
We maken lekker smoothies om
daarna toe te nemen.
Kom maar op met al die
vitamientjes!

Middag:
De relax week sluiten we af
met een playbackshow.
Oefen samen met je
vriendje of vriendinnetje en
steel de show!

Hierbij nodigen wij jullie uit om
tussen 16.15 uur en 18.00 uur een
kijkje te komen nemen en wat
lekkers mee te pikken.
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Week 3 – Come fly with me
Maandag 25-07

Dinsdag 26-07

Woensdag 27-07

Donderdag 28-07
Ochtend:
We spelen croquet!
Wie laat de bal het poortje door
vliegen?

Ochtend:
Hoe hard waait de wind
vandaag? We meten het
met ons zelf gemaakte
windmeter!

Ochtend:
Neem een klein
frisdrankflesje mee en
bouw je eigen raket!

Ochtend:
Vliegtuigjes maken van
knijpers, papier en/of
ijsstokjes! Hoe ver vliegt die
van jou?

Middag:
Met de wind in onze
haren racen we op een
verbouwde scootmobiel.
Wie is de Max Verstappen
erstappen van de 7+?

Middag:
Woooesj we gaan zo hard
als de wind over de
waterglijbaan!

Middag:
We maken onze eigen vliegers!
Middag:
We maken een parcours in de Hoe hoog vliegt de jouwe?
gymzaal. Vlieg je mee
omhoog?

Vrijdag 29-07
Ochtend:
Om binnen het thema
ruimte te blijven, bakken we
Galaxy cookies. De koekjes
zullen niet alleen lekker
smaken maar er ook heel
cool uitzien met allerlei
Galaxy sprinkels.
Mmmmm… We maken onze
eigen raketijsjes!
Middag:
Frisbees toveren we om tot
ruimteschepen. Daarmee
‘vliegen’ we tussen de
planeten door om zo zoveel
mogelijk punten bij elkaar te
scoren.
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Week 4 – Discover art and technic
Maandag 01-08

Dinsdag 02-08

Ochtend:
Als echte elektrotechnicus
demonteren we
apparaten. Krijg jij het
daarna ook weer in
elkaar? 😉

Ochtend:
We knutselen ons eigen
monster, knuffel, dier of
robot van ijzerdraad en
kleden hem aan!

Middag:
We bouwen onze eigen
tijdmachine.

Middag:
Ben jij onze Picasso,
Afremov of Monet?
Ontdek het tijdens het
maken van je eigen
schilderij.

Woensdag 03-08
Ochtend
Lekker de dag beginnen met
een echte boswandeling in
het Almbos, daar gaan we
niet alleen spelen maar ook
mooie takken zoeken voor
onze middag activiteit.

Donderdag 04-08
Ochtend:
Wij gaan een kijkje nemen bij onze
eigen Basecamp, de mannen van de
Basecamp hebben een leuke
middag voor ons in petto!

Middag:
Middag:
De stokken die wij in het bos Lukt het ons om zelf een fiets in
worden gebruikt om een echt elkaar te zetten?
kunstwerk te bouwen.

Vrijdag 05-08
Ochtend:
We gaan onze eigen pijl en
boog maken. Natuurlijk
testen we ook of hij echt
werkt.

Ook gaan we kijken hoe een
3D printer werkt!

Middag:
Vanmiddag spelen we
levend standbeeld in
Almkerk!
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Week 5 - Back to basic
Maandag 08-08
Ochtend:
Met houten planken,
latten, palen en kleden
bouwen we onze eigen
wigwam!

Dinsdag 09-08
Ochtend:
Survivallen!!
Als echte avonturiers gaan
we survivallen op onze
eigen gebouwde
survivalbaan.

Middag:
Middag:
Samen met meester Ruud We maken een hengel en
bouwen we een
gaan vissen.
kampvuur en roosteren
we marshmallows!

Woensdag 10-08

Donderdag 11-08

Vrijdag 12-08

Ochtend:
Om te kunnen gaan vissen
hebben we natuurlijk een
vishengel nodig. Deze gaan
we zelf maken.

Ochtend:
Naar het bos, we gaan hout
sprokkelen om onze speer mee te
maken.

Ochtend:
Naar de oude speeltuin in
Nederhemert. Hier vinden
we allerlei oude
speeltoestellen van vroeger.

Middag:
Uitje naar het weitje en we
eindigen daar met een
overheerlijke picknick.

Middag:
Met een zakmes maken we onze
eigen speer.

Middag:
Glibber en glij door de
modder onder laaghangende
struiken of kies voor een
levens groot boterkaas en
eieren spel!
Nemen jullie vandaag extra
setjes kleding mee?
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Week 6 - At the beach

Maandag 15-08

Dinsdag 16-08

Woensdag 17-08

Donderdag 18-08

Vrijdag 19-08

Ochtend:
We maken onze eigen
schelpenketting.

Ochtend
Wij gaan zandkoekjes
bakken! Zou dat lekker
smaken?

Ochtend:
We halen de scheppen en
schatkaart tevoren opzoek
naar een echte schat!

Ochtend:
Pineappel string art!
Met touw spijkers en hout maken
we een ananasschilderij.

Ochtend:
Uitje naar Aqua Zoo
Leerdam.

Middag:
Beachvolleybal!
Welk team houdt de bal
het langst hoog?

Middag:
Waterballonnen gevecht!
Wie wordt het meest nat en
wie ontwijkt het meeste
water?
Neem droge kleding mee
vandaag.

Middag:
Tijd voor een potje
sponstikkertje! Neem droge
kleding mee vandaag.

Middag:
Schuimparty!!!!
Zingen, stampen en dansen door de
zeep! Wie wil dat nu niet!?

Middag:
Naar het strand bij de
Groesplaat. We nemen een
vergrootglas mee om te
ontdekken wat er tussen alle
zandkorrels te vinden is.

