
  

 

zomerpret 
 

Week 1:    Een reis over de wereld 
 Activiteit voor kinderen van Chassé 

1 en 3 
Activiteit voor Chassé 2 Bijzonderheden 

Maandag 23 
juli 

Nederland: 
We gaan naar het Amstelpark. Bij 
slecht weer gaan we een delfts 
blauwe tegeltje maken. 

 
 

Nederland: 
We gaan vandaag naar de 
Gaasperplas en daar picknicken 
en lekker spelen. Bij slecht weer 
sluiten we aan bij Chassé 1,3 

 

Iedereen: 
Tas mee en flesje water 
meenemen. 

Dinsdag 24 
juli 

Nederland: 
We gaan een speurtocht doen op 
het NDSM terrein. 

Idem 

 
 

Iedereen: 
Tas mee en flesje water 
meenemen 

Donderdag 26 
juli 

Azië:  
We gaan vandaag een trommel 
maken en we gaan spelletjes doen 
met een parcours 
 
 

We gaan vandaag naar de 
waterleidingduinen.

  
Bij slecht weer gaan we 
batikken. 

 

Chasse2: 
 Tas mee en flesje water 
meenemen 

Vrijdag 27 Juli Zuid-Amerika: 
We gaan vandaag een lama maken 
van wc-rolletjes. En we gaan 
enchilades maken. Het eten nemen 
we mee naar Plan west om daarna 
lekker nog te gaan spelen. 

 

idem  
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Week 2:   Een reis onder en boven water 
 Activiteit voor kinderen van 

Chassé 1 en 3 
Activiteit voor Chassé 2 Bijzonderheden 

Maandag 30  
juli 

We gaan naar het 
Gibraltarbadje in bos en 
lommer. Lekker spetteren en 
spatteren 

We gaan naar de natureluur. 
Klimmen en klauteren in de 
natuur. 

Iedereen: 
Tas mee en flesje water 
meenemen 

Dinsdag 31 juli We gaan vandaag een  
aquarium maken en een 
vuurtoren. Bij lekker weer gaan 
we ook naar buiten om water 
spelletjes te doen 

 

We gaan vandaag op uitstap naar 
Scheveningen naar het zee 

aquarium  
 

Chassé  2  
Tas mee en flesje water 
meenemen 

Donderdag 2 
augustus 

We gaan vandaag op uitstap 
naar Scheveningen naar het zee 
aquarium 

 
 

We gaan vandaag naar het 
Amstelpark. Door het doolhof 
lopen en spelen in de speeltuin 
en lekker wandelen door het 

park.  

Iedereen:  
Tas mee en flesje water 
meenemen 

Vrijdag 3 
augustus 

Water dag. We gaan vandaag 
met water in de weer. Bij slecht 
weer gaan we binnen spelletjes 
spellen in een parcours. 

Idem  
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Week 3:   

Week 32 
BSO 

gesloten 
voor ouders 
met een 48 

weken 
contract 

Activiteit  

voor kinderen  

van groep Chassé 1 en 3 en Coco 

en Westerweel 1 en 2 

Activiteit voor kinderen van 

Chassé 2 en Westerweel 3 en 

VTC 

Bijzonder heden 

Maandag 6 

augustus 

2018 

Met de bus gaan we naar de 

Lineaushof waar we heerlijk kunnen 

klimmen, spelen en rennen. 

  

We gaan naar het Amsterdamse 

bos, naar de geitenboerderij. 

Daar kunnen we geitjes 

knuffelen, geitjes voeren en 

spelen in de speeltuin. 

 

Oudste groep: flesje 

water mee. 

Dinsdag 7 
augustus 

2018 

In het Amsterdamse bos is een 
kabouter pad waar we overheen en 
langs kunnen lopen. Wat zou daar 

allemaal te zien zijn?  
Met mooi weer gaan we afkoelen in 

het pierenbadje. 

 

Met de trein gaan we naar de 
Zaanse Schans. Waar allemaal 
molens staan langs de dijk en 

oud Hollandse huisjes. 

 

Oudste groep: flesje 
water mee. 

Woensdag 8 

augustus 

2018 

Bij Natureluur kunnen we hutten 

bouwen, nat worden en vooral buiten 

spelen in de natuur. 

Bij Natureluur kunnen we hutten 
bouwen, nat worden en vooral 

buiten spelen in de natuur. 
 

Donderdag 

9 augustus 

2018 

Picknicken in het Erasmuspark. 

Daarna gaan we spelen bij de 

Mercatorspeeltuin en misschien nog 

even spelen bij de sprieten op het 

Mercatorplein. 

 

Heerlijk zwemmen in het binnen 

of buitenbad van het 

Mirandabad. 

 

Oudste kinderen: 
Zwemspullen mee 

Vrijdag 10 

augustus 

2018 

Naar Artis. Gezellig een dagje uit 
naar de dierentuin. 

Naar Artis. Gezellig een dagje 

uit naar de dierentuin. 
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Week 4: 

Week 33 

BSO 
gesloten 

voor 
ouders met 

een 48 
weken 

contract 

Activiteit  
voor kinderen  

van groep Chassé 1 en 3 
en Coco en Westerweel 1 

en 2 

 

Activiteit voor kinderen van 

Chassé 2 en Westerweel 3 en 

VTC 

 

Bijzonderheden 

Maandag 

13 

augustus 

2018 

Kook dag op de BSO. 

Snotpasta met groene 

pesto maken. 

Daarnaast gaan we ook 

drijvende zeilbootjes 

maken en buiten spelen.  

Een kampvuurtje en broodjes 
bakken bij het Woeste Westen. 

Spelen in en bij het water en 
vooral heel erg vies worden. 

 

Oudste groep: 

flesje water mee. 

Dinsdag 14 
augustus 

2018 

Op bezoek bij de dieren in 
het Zimmerhoeve. Naast 
het dieren knuffelen gaan 

we een natuurlijke 
mandala maken.  

We gaan een strandwandeling 
maken op het strand en de 

duinen van Zandvoort. Eventueel 
kunnen we pootje baden en 

zandkasteel bouwen. 

Oudste groep: 
flesje water mee. 

Woensdag 

15 

augustus 

2018 

We zetten gaan naar het 
Wachteliedspaviljoen waar 

we kunnen spelen en 
dieren kunnen knuffelen in 

de kinderboerderij. 

We zetten gaan naar het 

Wachteliedspaviljoen waar we 

kunnen spelen en dieren kunnen 

knuffelen in de kinderboerderij. 

 

Donderdag 

16 

augustus 

2018 

Met de tram en de bus 

gaan we naar de speeltuin 

in Sloten.  

 

Bij Overveen kun je in de duinen 

heerlijk wandelen en spelen. We 

gaan een fijne wandeling maken 

en stoppen wanneer we iets 

leuks zien om te doen. 

 

Oudste groep: 

flesje water mee. 

Vrijdag 17 

augustus 

2018 

Wij gaan lekker afkoelen 

bij het badje bij de 

Gibraltarstraat.Zwemspulle

n en waterkannonen 

mogen me 

Wij gaan lekker afkoelen bij het 

badje bij de Gibraltarstraat. 

Zwemspullen en waterkannonen 

mogen mee. 
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Week 5    Opvang op Chassé 

Week 34 

BSO 

gesloten 
voor ouders 
met een 48 

weken 
contract 

Activiteit  
voor kinderen  

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

Activiteit voor kinderen van 
Chassé 2 en Westerweel 3 en 

VTC 
Bijzonder heden 

Maandag 20 
augustus 

2018 

Vandaag spelen we Oud-Hollandse 
spelletjes, koekhappen, zaklopen, appel 
happen, spijkerpoepen. Wie weet er nog 

een paar spelletjes? 

 

In het Vondelpark kunnen we 
klimmen in de bomen, spelen in 
diverse speeltuinen en eventueel 

afkoelen in het badje.  

 

Oudste groep: flesje 
water en 

zwemspullen mee 

Dinsdag 21 
augustus 

2018 

Koekjes bakken en we gaan een potje 
versieren waarin we de koekjes kunnen 

doen. 

 

De sluisjes bij de Gaasperplas 
zijn heel leuk om te spelen. Er is 

ook een kabelbaan en een 
speeltuin.  

 

 

Woensdag 

22 augustus 

2018 

Lekker spelen in Plan West. Lekker spelen in Plan West.  

Donderdag 

23 augustus 

2018 

Naar de voorstelling bij de Toverknol: de 

zoemende bijen. Bij mooi weer gaan we 

daarna buiten spelen. 

In Enkhuizen is het 

Zuiderzeemuseum, we gaan 

erheen met een bootje vanaf het 

station van Enkhuizen.   

Vrijdag 24 

augustus 

2018 

Met toolkit gaan we vogelhuisjes maken. 
Die gaan kunnen schilderen. Je mag het 

daarna mee naar huis nemen. 

Met toolkid gaan we vogelhuisjes 
maken. Die gaan kunnen 

schilderen. Je mag het daarna 
mee naar huis nemen. 
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Week 6:     Een reis onder je voeten 

 Activiteit voor kinderen van 
Chassé 1 en 3 

Activiteit voor Chassé 2 Bijzonderheden 

Maandag  
27 augustus 

We gaan vandaag naar 
Artis. Lopen door het 
insectarium welke dieren 
leven er allemaal onder de 
grond? 

Wij gaan vandaag een 
bodemonderzoek doen, 
Hoe zuur is de grond? Uit 
welke delen bestaat de 
grond? We doen dat in de 
duinen van schoorl 

 

Chassé 2: 
 
Tas mee en flesje 
water meenemen 

Dinsdag  
28 augustus 

We gaan vandaag zelf een 
blotenvoetenpad maken. 
Hoe voelt alles aan onder je 
voeten? Wat voelt fijn aan 
en wat voelt minder fijn 
aan? En we gaan in een 
doorzichtig potje een zaadje 
planten zodat je het proces 
kan volgen hoe de wortels 
gaan van een plantje. 

 

We gaan timmeren op het 
landje. We gaan een 
insecten hotel maken.  

 

Chassé 2: 
Tas mee en flesje 
water meenemen 

Donderdag 30 
augustus 

Wij gaan naar het kabouter 
pad in het Amsterdamse 
bos. Welke dieren zie je op 
de grond? 

 

Koken; We gaan vandaag 
vegetarische lasagne 
maken en een fruit taart. 
We gaan ook nog doodlen 
met klei op een potje. 

 

Chassé 1,3  
Tas mee en flesje 
water  meenemen 

 

Vrijdag 31 
augustus 

Vandaag gaan we in de 
weer met bloemen. We 
gaan bloemen activiteiten/ 
knutsel dingen maken. En 
we gaan een bloemenpers 
maken. 

Idem 

 

 

 

 

 


