
  

 
 

 

Week 1  
datum Wat gaan we 

doen? 

Hoe? Bereikbaar op: Let op! 

Maandag 23 juli Lekker nat en vies 
worden in het 
woeste westen 

Met de tram 

 

06-57704513 Kleding aan die 
vies en nat 
magworden, evt. 
extra kleding mee. 
Ov-chipkaart mee. 

Dinsdag 24 juli 

 

Zwemmen in het 
Noorderparkbad 

Met de 
tram/metro/bus 

06-57704513 Zwemspullen en 
ov-chipkaart mee. 

Woensdag 25 juli Op ontdekking bij 
Natureluur 
 

 

Met de tram 06-57704513 Kleding aan die nat 
en vies mag 
worden, evt. extra 
kleding mee. Ov-
chipkaart mee. 

Donderdag 26 juli Leef je uit bij de 
sport en funtour! 

Met de tram 06-57704513 

 

Kleding in waarin 
je makkelijk 
beweegt. Ov-
chipkaart mee. 

Vrijdag 26 juli 

 

Knutselen en koken  020-4895637 en 06-
13150794 

Opvang bij Chasse. 

 Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen 8:00 en 10:00 op Chasse gebracht worden en 

tussen 16:00 en 18:30 bij VTC gehaald worden. 

 Op woensdag kunnen kinderen gebracht en gehaald worden op VTC 

 Op vrijdag kunnen kinderen gehaald en gebracht worden op Chasse 



  

 
 

 

Week 2 
Datum Wat gaan we 

doen? 
Hoe? Bereikbaar op: Let op! 

Maandag 30 juli Zwemmen in het 
Flevoparkbad (bij 
slecht weer De 
Mirandabad) 

Met tram 7 06-57704513 

 

Zwemspullen 
en ov-
chipkaart mee 

Dinsdag 31 juli Workshop 
‘dromen over 
wonen’ bij 
Museum ‘t Schip 

Met het ov 

 

06-57704513 ov-chipkaart 
en 
museumkaart 
mee 

Woensdag 1 aug. 

 

Picnicken in het 
Vondelpark 

Lopen of met de tram 06-57704513 Ov-chipkaart 
mee 

Donderdag 2 
aug. 

Jump aroud bij 
Bounz! 

Met de tram 06-57704513 

 

Ov-chipkaart 
mee en niet te 
warme kleding 
aan 

Vrijdag 3 aug. Waterspelletjesdag 

 

020-4895637 of 06-13150794 Opvang bij 
Chasse. Je gaat 
nat worden! 

 

 Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen 8:00 en 10:00 op Chasse gebracht worden en 

tussen 16:00 en 18:30 bij VTC gehaald worden. 

 Op woensdag kunnen kinderen gebracht en gehaald worden op VTC 

 Op vrijdag kunnen kinderen gehaald en gebracht worden op Chasse. 
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Week 3:  6 augustus – 10 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 

 
Bijzonderheden 

Maandag 6 augustus 
2018 

Waterdag! 
Heel veel zwemmen en 
waterpret op locatie. 

 

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 

Met de kinderen naar Plan 
West. 
 

 

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. 
Buiten spelen. 

 

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. 

 

 



  

 
 

 
Week 4:  13 augustus – 17 augustus:  thema Zomerpret (Opvang op Chasse) 
Week 33 
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 

 
Bijzonderheden 

Maandag 13 augustus 2018 

 

Kookdag op de Bso. 
Snotpasta met groene pesto 
maken. 
 

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. 
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 zwembadjes in de 
tuin, waar we water in doen. 
Dan kunnen we spelen met 
water en natuurlijk een 
groot watergevecht houden. 

We zetten zwembadjes in 
de tuin, waar we water in 
doen. Dan kunnen we 
spelen met water en 
natuurlijk een groot 
watergevecht houden. 

 

Donderdag 16 augustus 2018 Allemaal Spelletjes doen 
met water, dus neem je 
zwemkleren mee. 

 

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. 

 

 
 



  

 
 

 

Week  5: 20 augustus – 24 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 

Bijzonderheden 

Maandag 20 augustus 2018 Waterdag en 
spelletjes. De 
zwembaden worden 
gevuld met water en 
de sproeiers gaan 
aan. 

 

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 
zwemmen in onze 
eigen zwembadje. 

 

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. 
 

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.  

 

 

  



  

 
 

 

Week 6 
Datum Wat gaan we doen? Hoe? Bereikbaar op Let op! 

Maandag 27 
aug. 

Zwemmen bij het de 
Mirandabad 

Met de tram 

 

06-57704513 Zwemspullen en 
ov-chipkaart mee 

Dinsdag 28 aug. Woeste Westen 2.0 Met de 
tram 

06-57704513 

 

Kleren aan die vies 
en nat mogen 
worden (evt extra 
mee), ov-chipkaart 
mee. 

Woensdag 29 
aug.  

Pathe Zomerbios 

 

Met de tram 06-57704513 (niet tijdens 
de film!) 

ov-chipkaart mee 

Donderdag 30 
aug.  
 

De heide staat in bloei! 
Wandelen in Bussum 

Met de tram en de 
trein 

06-57704523 0v-chipkaart mee 

Vrijdag 31 aug. Bloemendag  020-4895637 of 06-
13150794 

Opvang bij Chasse 

 
 Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen 8:00 en 10:00 op Chasse gebracht worden en 

tussen 16:00 en 18:30 bij VTC gehaald worden. 

 Op woensdag kunnen kinderen gebracht en gehaald worden op VTC 

 Op vrijdag kunnen kinderen gehaald en gebracht worden op Chasse. 

 


