
Zomervakantie programma BSO De Zeeheld - 2017  

Beste ouders/verzorgers, willen jullie er alstublieft aan denken dat uw kind(eren) 

altijd goede schoenen aan hebben dus geen teenslippers, een rugtas mee hebben, 

zwemkleding en een extra setje kleding in de vakanties? Bij voorbaat dank BSO De 

Zeeheld. 

 

 

 

 

 

 

 

Week 1  Zomervakantie    

Maandag  

24-07-2017 

Dinsdag 

25-07-2017 

Woensdag 

26-07-2017 

Donderdag 

27-07-2017 

Vrijdag 

28-07-2017 

We gaan gezellig 

naar het Wester 

park en gaan we 

heerlijk 

picknicken. De 

jongere 

kinderen gaan 

naar de 

speeltuin, en de 

oudere kinderen 

naar het woeste 

westen.   

 

 

 

lekker 

sporten,spelen en 

bewegen tijdens 

de sport en 

funtoer! Dus doe 

sportieve kleding 

aan en een rugtas 

mee! 

We gaan dieren 

bekijken op de 

buurtboerderij 

en misschien wat 

lekkers smullen. 

Daarna gaan we 

heerlijk 

luisteren naar 

het voorlees 

uurtje bij de 

bibliotheek. Doe 

makkelijke 

schoenen aan en 

een rugtas mee. 

We gaan naar 

het joods 

historisch 

museum om op 

spelende wijs 

kennis te 

maken van de 

joodse cultuur. 

vanwege het 10 

jarig bestaan 

kunnen we daar 

zelf een mini 

matzetaartje 

maken. 

De kinderen 

gaan met zijn 

alle kokkerellen 

en dan 

gezamenlijk 

opeten.  



 

Week 2 Zomervakantie    

Maandag  

31-07-2017 

Dinsdag 

01-08-2017 

Woensdag 

02-08-2017 

Donderdag 

03-08-2017 

Vrijdag 

04-08-2017 

Heerlijk naar 

Schiphol 

vliegtuigen 

bekijken en 

spelen in de 

ballenbak! 

 

 

In het beatrix 

park is van alles 

te beleven, we 

gaan er picknicken 

en zwemmen als 

het weer het 

toelaat, dus doe 

goede schoenen 

aan en neem een 

rugtas mee met je 

zwemkleding en 

een handdoek. 

 

De dieren bij de 

kinderboerderij 

de dierencapel 

staan te popelen 

om bekeken te 

worden. En dat 

gaan we dan ook 

doen. Dus doe 

goede schoenen 

aan en neem een 

rugtas mee.  

 

De zaanse 

schans is een 

uniek stukje 

Nederland met 

allerlei houten 

huisjes, molens 

en werkplaatsen. 

Kortom heerlijk 

om rond te 

snuffelen. Doe 

daarom goede 

schoenen aan en 

neem een rugtas 

mee!  

We gaan op de 

bso lekker 

kliederen en 

verven met 

onze tenen. 

Daarna gaan we 

allerlei 

spelletjes doen 

met water 

zodat we weer 

lekker schoon 

worden.  

Week 3 Zomervakantie    

Maandag  

07-08-2017 

Dinsdag 

08-08-2017 

Woensdag 

09-08-2017 

Donderdag 

10-08-2017 

Vrijdag 

11-08-2017 

Vandaag gaan we 

met de kinderen 

naar het 

Amstelpark om 

daar rond te 

neuzen bij de 

verschillende 

dingen die er te 

doen zijn.  

Op het 

Haarlemmerplein 

kun je heerlijk 

waterpret hebben 

met al de 

sproeiers die er 

aan staan. Als we 

allemaal voldaan 

zijn gaan we 

heerlijk op de bso 

een filmpje kijken 

Vandaag gaan we 

op avontuur naar 

noord. We gaan 

met de pond 

over naar de 

kinderboerderij 

in noord.  

We mogen 

vandaag een 

kijkje nemen 

aan de 

binnenkant van 

het Paleis op de 

Dam, hoe leuk 

is dat? 

 

Spetter spieter 

spater lekker in 

het water! We 

gaan heerlijk 

zwemmen in het 

westerpark.  



 

 

 

Week 4 Zomervakantie    

Maandag  

14-08-2017 

Dinsdag 

15-08-2017 

Woensdag 

16-08-2017 

Donderdag 

17-08-2017 

Vrijdag 

18-08-2017 

Wat is er nou 

leuker dan met 

dieren spelen en 

ze kunnen aaien? 

We gaan 

vandaag naar de 

buurtboerderij 

om lekker te 

knuffelen met 

de dieren.  

 

Jammie 

watermeloen!! 

Maar geen gewone 

watermeloen maar 

een taart die erop 

lijkt. Nou willen 

we natuurlijk ook 

wat drinken erbij 

dus gaan we zelf 

kinder champagne 

maken!  

Piep zei de muis 

in het voorhuis! 

Ja we gaan naar 

het muizenhuis 

om te kijken wat 

er allemaal te 

beleven valt 

samen met Sam 

en Julia!  

Tegenwoordig 

is iedereen fan 

van de smileys 

op onze 

telefoons, maar 

nu komen ze 

tot leven in de 

film Emoji.  

Vandaag gaan we 

heerlijk fruit 

plukken en verse 

eieren rapen in 

de fruit tuinen 

in west!  

Week 5 Zomervakantie    

Maandag  

21-08-2017 

Dinsdag 

22-08-2017 

Woensdag 

23-08-2017 

Donderdag 

24-08-2017 

Vrijdag 

25-08-2017 

Knutselen is 

leuk, daarom 

gaan we vandaag 

lekker knutselen 

op de bso. 

Daarna gaan we 

naar buiten om 

een waterballon 

parcours te 

doen.   

In museum het 

schip word mooi 

tentoongesteld 

hoe gebouwen 

vroeger werden 

ontworpen en 

gebouwd. Zeker 

leuk om alle 

verschillende 

gebouwen in 

Amsterdam te 

bekijken!  

We gaan een 

leuke wandeling 

maken naar de 

noorder 

speeltuin in de 

Jordaan. Om te 

voetballen, te 

spelen en te 

klauteren in de 

verschillende 

speeltoestellen 

die er staan.  

Mama mia 

pizzaria. De kind 

kunnen vandaag 

zelf hun eigen 

pizza maken en 

ontwerpen met 

wat ze zelf het 

lekkerste vinden 

op hun pizza. 

Daarna gaan we 

buiten wigwam 

verven een leuke 

bezigheid. 

 

Speeltuin Sam 

sam is een leuke 

speeltuin waarbij 

allerlei dingen te 

doen zijn voor 

de jongere en de 

oudere kinderen. 

Zoals 

tafeltennis, 

trampolines en 

nog veel meer. 

We gaan ook nog 

de dieren 

bekijken bij de 

kinderboerderij.  



 

 

Week 6 Zomervakantie    

Maandag  

28-08-2017 

Dinsdag 

29-08-2017 

Woensdag 

30-08-2017 

Donderdag 

31-08-2017 

Vrijdag 

01-09-2017 

Op de 

kaasboerderij 

gaan we kijken 

hoe ze kaas 

maken, de 

koeien eten 

geven, kijken 

hoe vroeger 

klompen werden 

gemaakt en 

misschien een 

ritje maken op 

de hooiwagen. 

Op deze dag 

worden de 

jongere en 

oudere kinderen 

in groepjes 

gedeeld.  

We gaan gezellig 

naar het Wester 

park daar gaan we 

heerlijk 

picknicken. De 

jongere kinderen 

gaan zwemmen, en 

de oudere 

kinderen naar het 

woeste westen. 

Dus neem je 

zwemspullen mee! 

 

Vandaag gaan we 

een leuk reisje 

maken naar het 

vondelpark. Daar 

is weer van alles 

te zien en te 

beleven. We 

gaan namelijk 

heerlijk 

zwemmen. Dus 

neem je 

zwemspullen 

mee!   

Vandaag gaan 

wij  de natuur 

beleven in  

Kennemerduine

n en heerlijk 

uitwaaien.  

 

Apenstreken 

worden er 

vandaag 

uitgehaald door 

de apen in Artis. 

En natuurlijk 

zijn er ook 

andere dieren te 

bewonderen.  


