
  

 

OP REIS NAAR …….. 
 

Week 1:         …. de jungle 
Datum Coco 1 en Coco 2 

 

Maandag 23 juli 

We doen vandaag alsof we lenige apen 

zijn. We volgen een circuit met allerlei 

spelletjes. Als we klaar zijn, maken we 

hapjes met bananen. 

 

Dinsdag 24 juli 

 

Op naar de jungle van de 

Natureluur. Lekker in de natuur 

spelen en natuurlijk gaan we 

picknicken. 

 

 

Donderdag 26 juli 

Kom je tropische veren op poetsen 

op het Vrije Vogel Festival bij De 

Havelaar.  

Er zijn theatervoorstellingen en 

creatieve workshops en natuurlijk 

kunnen we ook naar de kinderboerderij. 

 

Week 3, 4 en 5: Bij BSO Chassé  

Voor het programma kunt u kijken op de website van Akros onder 

het kopje Chassé 

 

(gesloten voor 48-weken contract) 

 
 

 



  

 

OP REIS NAAR …….. 
 

Week 2:         …. de zee 
Datum Coco 1 en Coco 2 

 

Maandag 30 juli 

Wegens succes in de herhaling: de Sponge 

Bob dag! We maken krabburgers. We gaan 

Sponge Bob-koekjes bakken, natuurlijk met 

sponzen spelen en filmpjes kijken. 

 

Dinsdag 31 juli 

 

Welke waterdieren leven 

allemaal in Artis? Dit gaan we 

met z’n allen onderzoeken. 

 

Donderdag 2 augustus 

We gaan vandaag spelen bij 

het Gibraltarbad en spelen 

bij De Gibraltar-speeltuin.  

 

 

Week 3, 4 en 5: Bij BSO Chassé  

Voor het programma kunt u kijken op de website van Akros onder 

het kopje Chassé 

 

(gesloten voor 48-weken contract) 

 
 



  

 

OP REIS NAAR …….. 
 

Week 6:       …. het land van mijn ouders 
Datum Coco 1 en Coco 2 

 

Maandag 27 augustus 

Op naar het Kleine Weeshuis in 

het Amsterdam Museum. Wij 

wonen nu allemaal in de 

hoofdstad van Nederland, maar 

hoe was het nou om lang 

geleden in een Amsterdams 

weeshuis te wonen? 

 

Dinsdag 28 augustus 

 

Uit welk land komen jouw ouders? 

We versieren borden en bekers met 

de vlaggen van hun landen. En we 

maken hapjes uit verschillende 

landen.  

 

Daarna gaan we picknicken in het Rembrandtpark. 

 

Donderdag 30 augustus 

Spelletjescircuit: we doen spelletjes 

uit verschillende landen. Misschien 

wel Nederlandse, Japanse, Griekse, 

Franse, Engelse en nog meer…. 

 

 

 


