
 

 

ZOMERPRET 
Week 1:  23 juli – 27 juli:   opvang op bso Joop Westerweel 

   

week 30 

 Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

  

Bijzonder 
heden  

Maandag 
23 juli 2018 

Bij Natureluur kunnen we spelen in de 
natuur met takken en met water. 
Heerlijk om de vakantie mee te 

beginnen lijkt ons. 

 

Vandaag gaan we naar strand 

Bloemendaal, niet om te zwemmen maar 

om lekker zandkastelen te bouwen en 

een strandwandeling te maken. 

 

Oudste groep, 
Strandlaken 
en een flesje 
water mee 

voor de 
oudste 

kinderen. 

Dinsdag 24 
juli 2018 

Picknicken in het Erasmuspark. 

Gezellig met elkaar een dagje eropuit 
met de picknick naar de speeltuin. 

 

Bij de Gaasperplas is een watertje waar je 
heerlijk kan spelen, ze hebben er een 
kleine speeltuin, een kabelbaantje en 

sluisjes. 

Oudste groep, 
zwemkleding 

of 
reservekleding 

mee. 

Woensdag 
25 juli 2018 

Naar Artis!!! Naar Artis!!!  

Donderdag 
26 juli 2018 

We gaan naar de kinderboerderij in 
het Rembrandtpark. Als we klaar zijn 

met het knuffelen van de dieren 
zoeken we een leuke speeltuin op. 

 

Met de trein gaan we naar Bussum Zuid, 
waar we op de hei een wandeling gaan 

maken. Halverwege gaan we lekker 
picknicken. 

 

Oudste groep, 
flesje water 

mee. 

Vrijdag 27 
juli 2018 

Bij het pierenbadje van het 

Oosterpark kunnen we fijn spelen in 

het water. Als het minder warm is 

gaan we naar een speeltuin in het 

Oosterpark. 

Bij het pierenbadje van het Oosterpark 

kunnen we fijn spelen in het water. Als het 

minder warm is gaan we naar een 

speeltuin in het Oosterpark. 

 



 

 

ZOMERPRET 
Week 2:  30 juli – 3 augustus:  Opvang op BSO Joop Westerweel 

 
 

Week 31 

Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

 

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

 

Bijzonder 
heden 

Maandag 
30 juli 2018 

Vandaag gaan wij met de kinderen naar 
het Zimmerhoeve. 

 

In het Vondelpark zijn heel wat 
speeltuinen en plekken met water waar 
de kinderen heerlijk kunnen spelen en 

ravotten. 

Oudste groep, 
flesje water 

en 
zwemkleding 

mee. 

Dinsdag 31 
juli 2018 

Waterpret dag! 

Alles wat met water en pret te maken 

heeft. Zwembadje, waterkannonen, en 

bellenblazen. Neem dus vooral je 

zwemkleren mee! 

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. 

 

Oudste groep: 
flesje water 

mee. 

Woensdag 
1 augustus 

2018 

In het Amstelpark spelen in het doolhof, 
in de speeltuin en misschien mogen we 

met het treintje. 

In het Amstelpark spelen in het doolhof, 
in de speeltuin en misschien mogen we 

met het treintje. 

 

Donderdag 
2 augustus 

2018 

Bingo a la BSO Westerweel. 

Gezellige middagje bingoën met leuke 
prijzen. 

 

Daarna buiten spelen bij Plan West. 

Bij het Oosterpark is een pierenbadje en 
een aantal speeltuinen waar we heerlijk 

kunnen spelen. Het Oosterpark heeft 
ook een aantal monumenten waar we 

langs kunnen lopen. 

 

Oudste groep: 
zwemspullen 

en flesje 
water mee. 

Vrijdag 3 
augustus 

2018 

Wij gaan vandaag koken met 
verschillende ingrediënten om lekkere 

recepten te maken. Daarnaast gaan we 
een leuke knutselactiviteit doen uit het 
zomerfunboek. Natuurlijk gaan we ook 

buiten spelen. 

Wij gaan vandaag koken met 
verschillende ingrediënten om lekkere 

recepten te maken. Daarnaast gaan we 
een leuke knutselactiviteit doen uit het 
zomerfunboek. Natuurlijk gaan we ook 

buiten spelen. 

 

 



 

 

ZOMERPRET 
Week 3:  6 augustus – 10 augustus:  Opvang op BSOChassé 

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 
kabouterpad 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. 

 



 

 

ZOMERPRET 
Week 4:  13 augustus – 17 augustus:  Opvang op BSOChasse 

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 

 

Bijzonder 
heden 

Maandag 13 
augustus 

2018 

Kookdag 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. 

Zwemspullen en waterkannonen 
mogen mee. 

Wij gaan lekker afkoelen bij het badje bij 
de Gibraltarstraat. Zwemspullen en 

waterkannonen mogen mee. 

 

  



 

 

ZOMERPRET 
Week 5:  20 augustus – 24 augustus:  Opvang op bso Chasse 

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 Wie ben ik 
spelen. 

 

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. 

 

 



 

 

ZOMERPRET 
Week 6:  27 augustus – 31 augustus:  Opvang op bso Joop Westerweel 

 

Week 35 

Activiteit  
voor kinderen  

van groep Westerweel 1 en 2 

 

Activiteit voor kinderen van 
Westerweel 3 

 

Bijzonder 
heden 

Maandag 27 
augustus 

2018 

Waterballonnen quiz! Een uitgebreide 
quiz met leuke en algemene vragen. 

Wie de meeste vragen weet, krijg 
ballonnen als prijs. 

 

Lineaushof 
Met de trein en de bus gaan we naar de 

Lineaushof.  

 

Dinsdag 28 
augustus 

2018 

Waterproefjes met meester Khalid. 

 

In het Woeste Westen kun je broodjes 
bakken, vlotten bouwen, slootje 

springen en dergelijke.  

 

 
Zwemspullen 

en 
waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
oudste groep. 

Woensdag 
29 augustus 

2018 

We gaan op avontuur in het 
Tropenmuseum, daarna gaan we 

spelen in het Oosterpark. 

We gaan op avontuur in het 
Tropenmuseum, daarna gaan we 

spelen in het Oosterpark. 

 

Donderdag 
30 augustus 

2018 

Karaokemiddag. 

Op de BSO zingen met bekende 
nummers uit de top 40. 

 

Om af te koelen gaan we vandaag naar 
het badje bij de Gibraltarstraat. 
Iedereen mag, waterpistolen en 

zwemspullen meenemen. In plaats van 
brood halen we lekkere dingen voor 

een picknick.  
 

Zwemspullen 
en 

waterpistolen 
mogen mee 

voor de 
oudste groep. 

Vrijdag 31 
augustus 

2018 

Met toolkit en hout gaan we vandaag 
een vogelverschrikker, of 

kinderverschrikker, maken voor op de 
groep. Wie weet wat we allemaal 

nodig hebben? 

 

Met toolkid en hout gaan we vandaag 
een vogelverschrikker, of 

kinderverschrikker, maken voor op de 
groep. Wie weet wat we allemaal nodig 

hebben? 

 

 



 

 

ZOMERPRET 
 

 
Regenalternatieven 

 
 
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: 
 

 Stedelijk museum *Koken          * Raceplanet 

  
 

 Balorig   * Bioscoop                 * Bounz 

  
 

 Rijksmuseum   * Candy Castle 

  
 

 Eigen reclame spotje maken    

 Krant maken van BSO Westerweel   

 Eigen boek maken 

 Nieuws zoeken in de buurt 

 Een speelfilm maken 

 Eye Museum 

 


