
 
 

 

REIZEN 
 

Deze zomer met b.s.o. de Roos  

We gaan op reis! 
 
                             
 
 

 
 
  



 

Week 1 Activiteit 

Op reis 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid/ 

locatie 

Maandag  
23-07-2018 

We gaan ons voorbereiden om op 
reis te gaan: Waar gaan de kinderen 
naar toe deze vakantie? Wat gaan 
we met de bso doen deze vakantie? 
 
We gaan onze eigen i.d.'s maken. 
Welke informatie moet erop staan 
en waarom? 
 
Verder staat er op het 
knutselprogramma: 
Vliegtuigen knutselen (die we 
natuurlijk buiten gaan uitproberen). 

      

Deze week zijn we op 
locatie De Roos. 
Waar we 2 speeltuinen tot 
onze beschikking hebben. 
Bij slecht weer spelen we in 
de gymzaal. 
Bij extreme hitte zoeken we 
verkoeling bij water en 
schaduw. 

Op Locatie 

Dinsdag 
24-07-2018 

We gaan vliegtuigen kijken, 
    We gaan naar: 

 
 

 

 

Openbaar 
vervoer: 
 
Bus 5 naar 
sloterdijkstation 
Dan bus 69 naar 
Schiphol 

Woensdag 
25-07-2018 

Vandaag: 

 

De "Verre landen" 

Speurtocht. In het park. 

 

 Bij heel slecht weer zetten we 
de speurtocht uit in de 
basisschool.  

  
Lopen naar 
park, of op 
locatie 
 

Donderdag 
26-07-2018 Schip Ahoy! Welke 

landen werden vroeger bezocht 
door ontdekkingsreizigers? 
We brengen een bezoek aan het 
Scheepvaartmuseum. 
 

 

 
 

Openbaar 
vervoer: 
Bus 18 richting 
CS, 
Halte Buiten 
Oranjestraat 
overstappen op 
bus 22 naar 
Kadijksplein. 3 
minuten lopen. 

Vrijdag 
27-07-2018 

We spelen het spel: 

We gaan op reis en 
ik neem mee?  
  
Natuurlijk hebben we een koffer 
nodig, die gaan we zelf maken..... 

 
En weg zijn we.... 

 
 
      
 
 

Op locatie 
 



 

Week 2 

Activiteit 

Het midden oosten 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid / 

locatie 

Maandag  
30-07-2018 

Vandaag brengen we een bezoek 

aan Het Allard Pierson Museum.  

 
 

 

Deze week zijn we op 
locatie De Roos. 
Waar we 2 speeltuinen 
tot onze beschikking 
hebben. 
Bij slecht weer spelen 
we in de gymzaal. 
Bij extreme hitte zoeken 
we verkoeling bij water 
en schaduw. 
 
 
 
     

 
Bus 18 naar CS. 
Daar tram 4,9,16 
of 24. 

Dinsdag 
31-07-2018 

 
We gaan theater maken: 

1000+1 nachten 

  
Op locatie 

Woensdag 
01-08-2018 

 
Heerlijke hapjes maken uit het 

midden oosten. 

  
Op locatie 

Donderdag 
02-08-2018 

 
Eerst nog even oefenen en dan: 
Uitvoering van 1000+1 nachten 

 Op locatie 

Vrijdag 
03-08-2018 

Uitstapje naar het 
Mummie Museum in 

Leiden. 

       

  
Bus 15 naar 
Sloterdijkstation 
Daar de trein naar 
CS Leiden. 
Van daaruit 12 
minuten lopen. 

 
  



 

Week 3 
Activiteit 

Afrika 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid / 

locatie 

Maandag  
06-08-2018 

Lekker trommelen met zijn allen! 
 
Ook gaan we zelf een trommel of 
muziekinstrument maken 
 

      

Deze week zijn we op 
locatie De Roos. 
Waar we 2 speeltuinen 
tot onze beschikking 
hebben. 
Bij slecht weer spelen 
we in de gymzaal. 
Bij extreme hitte zoeken 
we verkoeling bij water 
en schaduw. 
 

     

 
Op locatie 

Dinsdag 
07-08-2018 

We gaan op zoek naar dieren uit 
Afrika en dat doen we natuurlijk in 

Artis.  
 
 

 

     

 
Tram 14 

Woensdag 
08-08-2018 

Afrikaanse sieraden maken. 

 

  
 
Op locatie 

Donderdag 
09-08-2018 

Vandaag bezoeken we het 
Tropenmuseum.

 

  
Tram 14 

Vrijdag 
10-08-2018 

Afrikaanse dieren kleien.     

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Op locatie 

 



 

Week 4 
Activiteit 

Italië 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid / 

locatie 

Maandag  
13-08-2018 

 
We gaan Italiaans eten maken! 

Pizza of pasta? 

          

 

 

Deze week zijn we op 
locatie De Roos. 
Waar we 2 speeltuinen 
tot onze beschikking 
hebben. 
Bij slecht weer spelen 
we in de gymzaal. 
Bij extreme hitte zoeken 
we verkoeling bij water 
en schaduw. 
 

 
 
Op locatie 

Dinsdag 
14-08-2018 

 
Een bezoek aan de Romeinen: 

We gaan naar Archeon. 

 

  
 
Bus 18 naar CS. 
Trein naar Leiden, 
van daaruit trein 
naar Alphen a/d 
Rijn. Daarna lopen 

Woensdag 
15-08-2018 

 

Mode uit Italië: 
Kleding en schoenen maken. 

  
Op locatie 

Donderdag 
16-08-2018 

 
Op zoek naar de uitvinder (groot 
Italiaanse uitvinder is Leonardo 
Davinci) in onszelf: 

We gaan naar Nemo 

       

  
 
Bus 18 naar CS 

Vrijdag 
17-08-2018  

We organiseren ons eigen 
Romeins Toernooi 

 Op locatie 

 
 
 
 
 



 

Week 5 
Activiteit 

Amerika 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid / 

locatie 

Maandag  
20-08-2018 

 

   Movie star 

Vandaag gaan we filmpjes 
maken. 
Wie speelt er mee en is de 
filmster van vandaag? 
 

Deze week zijn we op 
locatie De Roos. 
Waar we 2 speeltuinen 
tot onze beschikking 
hebben. 
Bij slecht weer spelen 
we in de gymzaal. 
Bij extreme hitte zoeken 
we verkoeling bij water 
en schaduw. 
 

Op locatie 

Dinsdag 
21-08-2018 

 
Wat is er Amerikaanse dan 
bowlen? 
Dus gaan we bowlen! 

Naar Powerzone 

 

 

 
Bus 18 naar CS 

Woensdag 
22-08-2018 

 
Lekker marshmallows roosteren in 

Plan West (en natuurlijk 

lekker spelen) 

 Lopen vanaf 
locatie 

Donderdag 
23-08-2018 

  

Cowboytje spelen 

We gaan naar Het Woeste Westen 

  
Bus 21 

Vrijdag 
24-08-2018  

We gaan naar "the 
movies". 

  

 
 
 
 
 
 
  



 

Week 6 
Activiteit 

Nederland 
Alternatieve activiteit Bereikbaarheid / 

locatie 

Maandag  
27-08-2018 

 

Groeten uit: 

We gaan ansichtkaarten 
maken. 
 

 

 

 
 
Op locatie 

Dinsdag 
28-08-2018 

 
 Hollandser molens bekijken in de  

Zaanse Schans 

Daar gaan we naartoe vandaag. 

 

     

 
Tram 12 naar 
station Sloterdijk, 
Trein naar station 
Zaanse schans 

Woensdag 
29-08-2018 

 

WIE DOET ER MEE? 

Oudhollandse spelletjes 
En we knutselen molens. 

  
 
Op locatie 

Donderdag 
30-08-2018 

 
We brengen een bezoek aan de 

Molen van Sloten en 

aan de grote speeltuin die daar ook 
is. 

  
Bus 195 vanaf 
station lelylaan 

Vrijdag 
31-08-2018 

We sluiten de vakantie af met 
een bezoek aan de 
kinderboerderij. 

 

       

 
Lopen vanaf 
locatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


