
Zomerpret         

Zomervakantieprogramma BSO Chassé en CoCo 

Week 1: 24 juli-28 juli Thema Zomerpret        

 

week 30 

 Activiteit  
voor kinderen  

van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit  

voor kinderen van Chasse 2 

  

Bijzonder-

heden  

Maandag 

24 juli 2017 

Waterpret! 

Zwembadjes worden 

gevuld, de sproeier 

gaat aan. Heerlijk 

spartelen. Bij slecht 

weer: een 

zeemeermin maken en schminken. 

 

 

Vandaag gaan we op de hei zoeken naar 

plantjes en bloemetjes. We nemen de trein 

naar Bussum Zuid, waar we vanaf het station zo 

de hei op kunnen lopen. Bij slecht weer gaan we 

naar de bioscoop. 

 

 Chasse 2 

rugzak 

meenemen 

en goede 

schoenen 

aan. 

Dinsdag 25 
juli 2017 

Pret in Artis. Check alle dieren en ga 

helemaal los in de speeltuin. 

 

Een bezoek aan 

kaasboerderij Clara Maria 

in Amstelveen. 

  

Woensdag 

26 juli 2017 
Met z’n allen naar het Gibraltarbad in 

Bos en Lommer. 
Chillen en picknicken bij het Gibraltarbad. 

zwemkleding 

meenemen  

Donderdag 

27 juli 2017 

Hé vrije vogels, schijtlijsters, haantjes 

de voorste, huismussen, zangvogels en 

dove kwartels, komen jullie ook je veren 

oppoetsen op het Vrije Vogel Festival? 

Vol voorstellingen en workshops! 

We gaan vandaag naar het landje. We 

gaan daar timmeren en hutten bouwen 

  

Vrijdag 28 

juli 2017 

Je eigen mandala maken van echte 

bloemen. Wauw! Natuurlijk gaan we 

ook buiten spelen. 

Idem   

 



 

Week 2: 31 juli – 4 augustus: thema Zomerpret  

 
Week 31 

 Activiteit voor kinderen  
van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit voor kinderen van Chasse 2 Bijzonder-

heden   

Maandag 

31 juli 2017 

 

 

 

 

Samen een megagroot schilderij maken 

van stoepkrijt. Leef je uit. Wie wil, maakt 

een zoutstoepkrijtpotje. 

Samen een overheerlijke, zomerse picknick 

maken en dan naar het Erasmuspark. 

Daarna spelen bij het 

Wachterliedplantsoen. 

 

Dinsdag 1 
augustus 

2017 

Vandaag gaan we naar de suikertantes 

we gaan daar cup cakes/pizza  maken 

en tijdens het bakken gaan we zakjes 

versieren waar je cup cake in kan doen. 

En we gaan naar de kinderboerderij 

 

Idem 

 

 

Woensdag 

2 augustus 

2017 

Kookdag 

Versier eerst je eigen schort en duik 

daarna de keuken in om een 

driegangenlunch te koken.  

Kookdag 

Hetzelfde als de jongere kinderen.  

  

Donderdag 

3 augustus 

2017 

Spelletjesparcours in 

het Rembrandtpark! Bij 

slecht weer binnen.  

Dierentuin Tuitjenhorn 

We gaan met de trein en de bus naar de 

dierentuin in Tuitjenhorn, het Van 

Blanckendaell Park. Hier kunnen we de 

dieren bekijken, misschien rondrijden in het 

treintje. 

  

Vrijdag 4 

augustus 

2017 

.Twee bijzondere uitstapjes in de buurt! 

We gaan op bezoek in een kerk en een 

moskee. En daarna heerlijk vrij spelen 

op het Columbusplein. 

Idem 

 

  



 

 

Week 3: 7 augustus – 11 augustus: thema Zomerpret  

 Week 32 
BSO 

gesloten 
voor 

ouders met 
een 48 
weken 

contract 

 Activiteit  
voor kinderen  

van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit voor kinderen van Chasse 2   

Bijzonder-

heden  

Maandag 7 

augustus 

2017 

Vandaag gaan we allemaal spelletjes 

doen met water. Zoals een 

watergevecht, water pinata. We gaan 

ook ijsjes maken en een smoothie

 

Wij gaan vandaag zwemmen in het 
flevoparkbad. Neem je je zwemkleding 

mee! 

 

 Zwemkledi

ng 

meenemen 

Dinsdag 8 
augustus 

2017 

We gaan naar het Westerpark, waar 
we spelletjes kunnen doen op het 
grote veld, in diverse speeltuinen 
kunnen spelen en misschien een 

kijkje kunnen nemen in de 
kinderboerderij of het Woeste 

Westen. 

We gaan vandaag naar Stichting Aap. We 
gaan daar omheen een wandeling maken 

en een picknick houden. 

 

  

Woensdag 

9 augustus 

2017 

Naar het vondelpark. Versier 

gevonden stenen en maak je eigen 

toverstok. Alles mag natuurlijk mee 

naar huis. 
  

  

Donderdag 

10 

augustus 

2017 

We gaan vandaag naar de 
kinderboerderij de zimmerhoeve 

Als we terug zijn, gaan we 

zelfgemaakt vilt bloemen maken! 

We gaan vandaag meedoen met de 

sport en funtoer 

  

Vrijdag 11 

augustus 

2017 

We gaan vandaag een kampvuur 
maken in Plan west. We gaan er 

broodjes op maken en aardappelen 
poffen 

 

  

 



 

Week 4: 14 augustus – 18 augustus: thema Zomerpret  

 Week 33 

BSO 
gesloten 

voor 
ouders met 

een 48 
weken 

contract 

 Activiteit  
voor kinderen  

van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit voor kinderen van Chasse 2   

Bijzonder-

heden  

Maandag 

14 

augustus 

2017 

We gaan zelf aan de slag om zeep 
bellen te maken. En we gaan wraps 

maken 

 

We gaan naar het Amstelpark, spelen in 
het doolhof en de speeltuin en misschien 

wel met het treintje. 

 

  

Dinsdag 15 
augustus 

2017 

Sport en spel vakantieprogramma 
in het olympisch stadion. 

Idem   

Woensdag 

16 

augustus 

2017 

We gaan naar het erasmuspark Idem    

Donderdag 

17 

augustus 

2017 

Naar de Hortus Botanicus! Daar 

doen we een speurtocht. We 

ontdekken de bijzonderste planten 

en bomen. 

 

Samen naar het Vondelpark en tussen 
de bomen klimmen. Daarna zoeken we 

verkoeling bij het pierenbadje. 

  

  

Vrijdag 18 

augustus 

2017 

We gaan vandaag naar de natureluur 

 

  

 

 



Week 5: 21 augustus – 25 augustus: thema Zomerpret  

 Week 34 

BSO 
gesloten 

voor 
ouders met 

een 48 
weken 

contract 

 Activiteit  
voor kinderen  

van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit voor kinderen van Chasse 2 Bijzonder-
heden  

Maandag 
21 

augustus 
2017 

We gaan vandaag naar het 
kabouterpad. Kan jij de kabouters 

spotten? 

 

We gaan naar het gaasperplas en daar 
picknicken 

 

  

Dinsdag 22 
augustus 

2017 

Sportdag 

 

Idem   

Woensdag 

23 

augustus 

2017 

We gaan naar het weteringscircuit 
naar de speeltuin en gaan daar 

pannenkoeken eten 

 
Idem  

  

Donderdag 

24 

augustus 

2017 

We gaan een sun catcher maken. en 
koekjes maken 

 

We gaan vandaag naar het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

 

  

Vrijdag 25 

augustus 

2017 

We gaan vandaag een speurtocht 
doen door de baarsjes. Als het slecht 

weer is doen we dat binnen. 

 

  

 

 

 



Week 6: 28 augustus – 1 september: thema Zomerpret  

  

Week 35 

 Activiteit  
voor kinderen  

van chasse 1 en 3 en coco 

Activiteit voor kinderen van Chasse 

2 
  

Bijzonder-

heden  

Maandag 

28 augustus 

2017 

Met z’n allen naar het Gibraltarbad in Bos 

en Lommer. 

Met slecht weer gaan we naar de 

bioscoop. 

Workshop hand-

lettering en een 

bord voor je 

kamer maken met krijtverf.  

zwemkleding 

meenemen 

Dinsdag 29 
augustus 

2017 

Fotoshoot! Bedenk hoe jij op de foto wil. 

Als prinses, superheld of iets heel 

anders? Maak een tekening met 

stoepkrijt. En poseer in je tekening! Neem 

de foto mee aan het eind van de dag in 

een zelf versierd lijstje. 

Met de trein gaan we naar Alkmaar en 

dan met de bus door naar Schoorl naar 

het Klimduin. Hier kunnen we spelen, 

klimmen en wandelen.  

 

 Chasse 2 

rugzak 

meenemen 

en goede 

schoenen 

aan. 

Woensdag 

30 augustus 

2017 

Drie verschillende activiteiten vandaag: 

schminken, je eigen T-shirt 

beschilderen en een lunchsalade 

maken. Kies zelf wat je wilt doen.  

Idem.  

  

Donderdag 

31 augustus 

2017 

We gaan naar het vondelpark naar het 

pierenbadje bij slecht weer gaan we naar 

raceplanet 

Een dagje naar het Woeste Westen. zwemkleding 

meenemen 

Vrijdag 1 

september 

2017 

Sommige cactussen prikken niet! 

Vandaag maak je een eigen cactus met 

stenen. Natuurlijk gaan we ook heel erg 

lang buiten spelen. 

 

 

 


