
ZOMERVAKANTIEPROGRAMMA BSO JOOP WESTERWEEL 

Week 1: 24 juli – 28 juli: Thema Zomerpret 

   

week 30 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

  

Bijzonder-
heden  

Maandag 
24 juli 2017 

Waterballonnen quiz! 

Wie het meest weet, heeft de meeste 
munitie. En zorg dat je paraat bent, 
de bonusballon kan ieder moment 

vallen… 
 

 

Dierentuin Tuitjenhorn 

We gaan met de trein en de bus naar de 

dierentuin in Tuitjenhorn, het Van 

Blackendeallpark. Hier kunnen we de 

dieren bekijken, misschien rondrijden in 

het treintje. 

 

  

Dinsdag 25 
juli 2017 

Raceplanet! 

Een gezellig dagje uit tussen de 
motorvoertuigen en het asfalt. Wie 

durft zijn snelheid te testen?  

 

Waterspeeltuin Gaasperplas 
Bij de Gaasperplas is een waterspeeltuin 

met een kabelbaan die over het water 
heen gaat, sluisjes en een speeltuin waar 

we heerlijk kunnen spelen. 

  

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
oudste 
groep.  

Woensdag 
26 juli 2017 

Gibraltarbad 
Met z’n allen naar het Gibraltarbad in 

Bos en Lommer.  

Gibraltarbad 

Chillen en picknicken bij het Gibraltarbad.  
  

Donderdag 
27 juli 2017 

Een eigen robot maken! 
Vandaag maken wij een grote robot 
met behulp van Toolkids. Maak je 
klaar om te zagen en timmeren. 

  

De hei op 
Vandaag gaan we op de hei zoeken naar 
plantjes en bloemetjes. In Bussum Zuid. 

  

  

Vrijdag 28 
juli 2017 

Proefjesdag! 

Vuur, aarde, water en wind. Vandaag 

gaan wij ons verdiepen in de wereld 

van wetenschap.  

Idem 

 

  



Week 2: 31 juli – 4 augustus: thema Zomerpret (Opvang op Westerweel) 

 

   

Week 31 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

  

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

  

Bijzonder-
heden  

Maandag 
31 juli 2017 

Bingo a la Bso Westerweel!  
Gezellig spelen terwijl je kans maakt 

op geweldige prijzen.Tijdens het 
spelen gaan de kinderen in groepjes 

pizza’s bakken met juf Mina.  

 

Het Klimduin 
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.  

 

 

Dinsdag 1 
augustus 

2017 

 Waterdag!  

Zwembadje, waterpistolen en 

bellenblazen. Dus neem jouw 

zwemkleding maar mee, want 

vandaag gaan wij helemaal los met 

waterspelletjes. 

 

Koken bij de Suikertantes 
Vandaag gaan we naar de Suikertantes 

we gaan daar pizza maken en tijdens het 
bakken gaan we zakjes versieren waar je 
pizza in kan doen. En we gaan naar het 

Rembrandtpark. 

 

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
jongste 
groep.  

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 

Picknicken in het Erasmuspark! 

Gezellig met elkaar een dagje 
picknicken en daarna naar de 

speeltuin. 

  

De duinen in 
In de duinen van Overveen is een mooi 
natuurgebied waar we kunnen spelen 
met zand, takken en kunnen wandelen 

door de natuur.  

 

  

Vrijdag 4 
augustus 
2017 

Zwaarden en sandalen 
Zwaarden en schilden maken met 

toolkit, die gaan we ook mooi 
verven.  

Zwaarden en sandalen 
Zwaarden en schilden maken met 

toolkit, die gaan we ook mooi 
verven.   

  



 

 

Week 3: 7 augustus – 11 augustus: thema Zomerpret (Opvang op Chasse) 

 Week 32 
BSO 

gesloten 
voor 

ouders met 
een 48 
weken 

contract 

  

Activiteit  
voor kinderen  

van groep chasse 1 en 3 en Coco 
en Westerweel 1 en 2 

  

Activiteit voor kinderen van chasse 2 
en Westerweel 3 en VTC 

  

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! 

 

  

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 (Opvang op Chasse) 

 Week 33 

BSOgeslot
en voor 

ouders met 
een 48 
weken 

contract 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep chasse 1 en 3 en Coco 
en Westerweel 1 en 2 

  

Activiteit voor kinderen van chasse 2 
en Westerweel 3 en VTC 

  

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: 21augustus – 25 augustus: thema Zomerpret (Opvang op Chasse) 

 Week 34 

BSOgesloten 
voor ouders 
met een 48 

weken 
contract 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep chasse 1 en 3 en Coco 
en Westerweel 1 en 2 

Activiteit voor kinderen van chasse 2 
en Westerweel 3 en VTC 

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. 

Idem   

 

 



 

 

Week 6: 28 augustus – 1september: thema Zomerpret (Opvang op Westerweel) 

  

Week 35 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

  

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

  

Bijzonder-
heden  

Maandag 
28 augustus 

2017 

 Kookdag 

We gaan koken met de kinderen. We 
zoeken recepten die we allemaal lekker 
vinden. Wie weet blijft er iets over voor 

de ouders….. 

 

Lineushof 
Met de trein en de bus gaan we naar de 

Lineaushof.

 

 

Dinsdag 29 
augustus 

2017 

 Artis 
We gaan dieren kijken in Artis. 

 

Vondelpark 
In het Vondelpark is een pierenbadje 
waar we kunnen spelen met water en 

zand. 

 

 

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
oudste 

groep.    

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 

Karaoke-dag 
In de gymzaal gaan we dansen en 
zingen met een karaoke-machine.  

Daarnaast mogen groepjes kinderen 
een verhaal verzinnen met de 

poppenkastpoppen in de 
poppenkast.  

Woeste Westen 
Als afsluiting van de vakantie met de 

Oudste groep gaan we naar het 
Westerpark en het Woeste Westen.  

 

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
oudste 

groep.   

Vrijdag 1 
september 
2017 

Gibraltarbadje 
We gaan afkoelen bij het badje bij 

de Gibraltarstraat. Zwemspullen en 
waterpistolen mogen mee. 

 

Gibraltarbadje 

We gaan afkoelen bij het badje bij 
de Gibraltarstraat. Zwemspullen en 

waterpistolen mogen mee. 

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 
voor beide 
groepen. 

 
 
 



Voor de beide groepen hebben we als regenalternatieven de volgende activiteiten, hier staat 
geen datum bij, we kiezen dan op de dag zelf wat we gaan doen: 

 Tunfun    * Raceplanet 

  
 

 Stedelijk museum  *Koken 

  
 

 Balorig    * Bioscoop 

  
 

 Rijksmuseum   * Candy Castle 

  
 

 Eigen reclame spotje maken 

 Koken 

 Eigen boek maken 

 Nieuws zoeken in de buurt 

 Krant maken van BSO Westerweel 

 Een speelfilm maken 

 


