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BSO- LOCATIE WOUDRICHEM
Maandag 11-07
Ochtend
We gaan springend de
vakantie in op het
springkussen!

Dinsdag 12-07
Ochtend
4+Doe je mee met de
zomerbingo!
7+We knutselen een 3D
onderwaterwereld

Middag
4+ We maken zelf een
bellenblaas
7+ We maken een vlieger en
gaan hem uittesten

Woensdag 13-07
Ochtend
We gaan naar het
natuurcentrum in
Gorinchem waar een leuke
waterspeelplaats en
kinderboerderij is.

Donderdag 14-07
Ochtend
4+ We gaan een coole
zonnebril knutselen
7+ We maken een fruitsalade
en smoothies

Middag
We maken samen een
lekkere lunch klaar en gaan
buiten picknicken.

Middag
4+ We gaan naar de
kinderboerderij
7+ Doe je mee met de
zomerbingo!

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

Middag
4+ We gaan spelen in de
speeltuin op camping de
Mosterdpot
7+ We gaan campingspelletjes
doen op camping de
Mosterdpot

Vrijdag 15-07
Ochtend
We gaan laser gamen in het
Almbos
Middag
We gaan buik glijden!
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BSO- LOCATIE WOUDRICHEM
Maandag 18-07
Ochtend
4+ We maken de zee in een
potje
7+ We gaan slijm maken
Middag
4+ We gaan langs bij
fruitschuur Westerlaken in
Rijswijk
7+ We gaan naar het strand
en maken mooie
zandsculpturen

Dinsdag 19-07
Ochtend
4+ We doen een speurtocht
door het dorp
7+ We doen mee met een
voetbaltoernooi op het
voetbalveld

Woensdag 20-07
Ochtend
We gaan waterspelletjes
doen
Middag
We gaan naar de speeltuin in
Nederhemert

Middag
We gaan naar camping de
Mosterdpot

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

Donderdag 21-07
Ochtend
4+ We maken het strand op
canvas
7+ We knutselen een eigen
waterbaan met lege flessen

Middag
We gaan sporten met Ruud

Vrijdag 22-07
Ochtend
We gaan naar het blote
voeten pad in Nieuwegein.
Middag
We gaan een lekker ijsje
eten bij ijssalon Baks en
spelen in de speeltuin.
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BSO- LOCATIE WOUDRICHEM
Maandag 25-07

Dinsdag 26-07

Woensdag 27-07

Donderdag 28-07

Ochtend
4+ gaat met zoutdeeg
prachtige creaties maken.
7+ bouwt met z'n alle een
grote octopus. Hoe groot zal
ze worden?

Ochtend
4+ gaat de molen in
Woudrichem bezoeken!
7+ gaat mee!
https://www.molennooitgeda
gt.nl/

Ochtend
We gaan op bezoek bij de
grootste wormenkwekerij in
de wereld! Durf jij een worm
vast te houden?

Ochtend
4+ neemt een wit shirt mee en
gaat deze verven voor de Max
Verstappen middag.
7+ neemt ook een wit shirt
mee!

Middag
4+ gaat koekjes bakken met
het meel uit de molen
7+ knutselt een microfoon en
gaan karaoke zingen

Middag
Ruud komt langs om met jullie
te racen!*

https://www.thedutchnightc
rawlers.nl/en/biodone-2

Middag
4+ gaat buiten
waterspelletjes doen
7+ houdt een high

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

*De kinderen zullen racen op
een kinderscootmobiel. Wilt u
niet dat uw kind hierop rijdt?
Laat ons dit weten!

Vrijdag 29-07
Ochtend
Spelletjesochtend. Neem
jij je favoriete spelletje
mee?
Middag
Nadat we 's middags
knakworstjes hebben
gegeten vertrekken we
naar de speeltuin in
Schelluinen. Lekker
spelen!
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BSO- LOCATIE WOUDRICHEM
Maandag 1-08
Ochtend
4+ maakt pizza
7+ neemt een glazen fles
mee (liefst wit glas) we
maken een dot art.

Dinsdag 2-08
Ochtend
4+ knutselt een eigen dino.
7+ heeft bordspellenochtend!
Neem jij jouw lievelingsspel
mee?

Middag
4+ gaat Picasso portretten
maken.
7+ houdt een beautymiddag. Neem je mooiste
nagellak en make-up mee.
Uiteraard zullen we ook ons
gezicht verwennen met een
maskertje!

Woensdag 3-08
Ochtend
4+ houdt een filmochtend.
Heb jij wel eens popcorn op
in de ochtend..?
7+ bereidt een soep. We
gaan koken!
Middag
4+ gaat naar het speeltuintje
achter Citadel. Spelen en
voetballen geblazen
7+ vertrekt naar de
Neswaarden.. Neem je
zwemkleren maar mee

Middag
4+ bezoekt de speeltuin naast
de jager.
7+ doet een wedstrijd hutten
bouwen in het Almbos. Maak
jij de grootste? Of juist de
mooiste?

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

Donderdag 4-08
Ochtend
4+ tekent dieren met je hand!
Welk dier maak jij?

Vrijdag 5-08
Ochtend
4+ gaat een
vogelvoederbak make!
7+ gaat met de 3D-printer
aan de slag. Wat zullen we
maken?

7+ knutselt met dit warme
weer een Molentje.

Middag
Ruud komt gymmen 's
middags!

Middag
4+ vertrekt naar de
Floreffehoeve. Zin in!
7+ gaat met ponpons
schildpadjes maken.

ZOMERVAKANTIE 2022

WEEK

32
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Maandag 8-8
Ochtend
4+: Zon met regenboog
knutselen
7+: Knutsel je eigen
Windgong

Dinsdag 9-8
Ochtend
4+: We spelen een potje
flessenvoetbal
7+: Speurtocht maken

Woensdag 10-8
Ochtend
Pizza’s bakken

Ochtend
4+: Smoothies maken
7+: neem je eigen
waterpistool mee

Middag
4+: Neem je eigen
waterpistool mee
7+: Smoothies maken

Middag
4+: Knutsel je eigen
windgong
Middag
4+: Speurtocht uitvoeren
7+: Timmermiddag

7+: We spelen een potje
flessenvoetbal

Donderdag 11-8

Middag
4+: Zomerslinger van
watermeloen maken
7+: Een vreemd verhaal

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

Vrijdag 12-8
Ochtend
Kinderboerderij
Werkendam
Middag
We brengen een bezoekje
aan de Kolbach
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Maandag 15-8
Ochtend
4+: Kinderbootcamp

7+: Bloem knutselen

Middag
4+: Goudvis knutselen 7+:
Kinderbootcamp

Dinsdag 16-8
Ochtend
4+: Estafettespellen
7+: flessenvoetbal

Middag
4+: Flessen voetbal/ handbal
7+: Max Verstappen
racewedstrijd op de
scootmobiel

Woensdag 17-8
Ochtend
Estafettespellen

Donderdag 18-8
Ochtend
4+: Dansende kwal knutselen

Ochtend
4+: spetterend de vakantie
uit met waterspellen

Middag
We gaan pannenkoeken
bakken

Middag

7+: We gaan naar de
Neswaarden
7+: Naar het Almbos
Middag
4+: Waterballon gevecht

(toestemming ouders)

Vrijdag 19-9

7+: Max Verstappen
racewedstrijd op de
scootmobiel

Trekt u uw kind activiteit-gerichte kleding aan?

