
Vakantie BSO
Iedere week een leuk thema 
met uitdagende activiteiten!

Op een onbewoond eiland,
de wereld rond, kunst, 

in het sprookjesbos, water, verrassing!

Vakantie BSO Kindercentrum Kierewam, Kerkenveld 10-12, Epe 
en Kindercentrum Kanjers, St. Crusiusweg 14, Epe

Met elke 

dag een extra 

échte circus-

activiteit!



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

We zijn aangespoeld en ons avontuur 
gaat beginnen. We maken een eiland 
en gaan kijken hoe we noodsignalen 
kunnen maken en gebruiken. Ook 
maken we een verrekijker.

We knutselen windmolentjes en vliegers 
en gaan natuurlijk testen of ze het ook 
doen.

We kijken naar het weer: is het warm of 
koud? Kunnen we zelf onweer opwekken 
en een vulkaan maken?

We zoeken naar sporen en fossielen en 
we maken een echte schatkaart!

Ons thema is deze week:
op een onbewoond eiland

                      Wist je dat... 

we op onze BSO Kanjers kleinschalige vakantieopvang hebben? Hetzelfde leuke 
programma, maar dan in een groep van maximaal 11 kinderen! 

maandag 20 juli donderdag 23 juli

dinsdag 21 juli

vrijdag 24 juli

woensdag 22 juli

Op zoek naar water! Hoe maken 
we regen en hoe zuiveren we 
water? Wat is het verschil tussen 
zoet en zout water?

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

                      Wist je dat... 

tijdens schoolvakanties iedereen welkom is, ook al gaat je kind tijdens schoolweken niet 
naar onze BSO? Vind je kind bepaalde activiteiten leuk? Jij beslist (per dagdeel) wanneer 
je kind bij ons komt spelen (op basis van beschikbaarheid).

Wie bouwt de gaafste Tower Bridge en 
de hoogste Big Ben?

Vandaag sporten we de wereld rond!

Smullen maar! We maken én eten 
Spaanse tapas.

Stokken en kleden verzamelen. We 
bouwen een indianentent oftewel een tipi!

vrijdag 31 julidinsdag 28 juli

woensdag 29 juli

Kan jij een supermooie Eiffeltoren 
maken?

donderdag30 julimaandag 27 juli

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.

Ons thema is deze week:
de wereld rond



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

                      Wist je dat... 

tijdens schoolvakanties iedereen welkom is, ook al gaat je kind tijdens schoolweken niet 
naar onze BSO? Vind je kind bepaalde activiteiten leuk? Jij beslist (per dagdeel) wanneer 
je kind bij ons komt spelen (op basis van beschikbaarheid).

Vandaag staat in het teken van Picasso.

Ken jij Mondriaan? Na vandaag écht 
wel!

Op het programma vandaag: popart!

De kunstenaar Dubuffet maakt prachtige 
dingen. Kunnen jullie dat ook?

vrijdag 7 augustusdinsdag 4 augustus

woensdag 5 augustus

We gaan aan de slag met graffiti. Je 
maakt je eigen naam in een logo.

donderdag 6 augustusmaandag 3 augustus

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.

Ons thema is deze week:
kunst



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

                      Wist je dat... 

we op Kierewam een echt LAB. hebben? Een speciaal ingerichte ruimte waar kinderen 
van 4-12 jaar kunnen ontdekken en experimenteren. Dat is spelen, leren & plezier in 
een!

Ons thema is deze week:
in het sprookjesbos

Doornroosje! We doen een fototoestel 
spel en we knutselen met wol.

Klein duimpje! We doen een speurtocht 
en gaan stenen zoeken en beschilderen.

De bijenkoningin! We maken een 
insectenhotel.

Duimelijntje! We onderzoeken bloemen in 
ons LAB. en spelen bloemenmemory.

vrijdag 14 augustusdinsdag 11 augustus

woensdag 12 augustus

Hans en Grietje! We maken een 
gezond huisje.

donderdag 13 augustusmaandag 10 augustus

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

                      Wist je dat... 

we in de hal van Kierewam een echt podium hebben, waar je je ook kan verkleden en 
een echt optreden kan geven?

Ons thema is deze week:
water

In ons LAB. doen we proefjes met water.

In de speeltuin maken we een heuse 
waterglijbaan. Neem je zwemkleding en 
een handdoek mee?

Van plastic flesjes maken we zelf 
bellenblaas.

We maken spons waterballonnen.

vrijdag 21 augustusdinsdag 18 augustus

woensdag 19 augustus

Vandaag staan er waterspelletjes 
op het programma. Neem je 
zwemkleding en een handdoek mee?

donderdag 20 augustusmaandag 17 augustus

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.



Extra! 
Elke dag een 

échte circusactiviteit 
die je zelf kan 

oefenen!

                      Wist je dat... 

je bij Koppel-Swoe ingekochte BSO-dagen die je (bijvoorbeeld door ziekte) niet gebruikt 
hebt, in hetzelfde kalenderjaar nog een keer kan inhalen (bij voldoende plaats op de 
BSO)? Tip voor de zomervakantie!

Ons thema is deze week:
verrassing!

We roosteren heerlijke marshmallows op 
een écht vuurtje.

Vandaag doen we alle geleerde 
circustrucjes van de afgelopen weken 
nog eens en maken we een échte 
circusvoorstelling die we aan elkaar 
laten zien.

We maken een zonnige zonnevanger.

We sluiten deze vakantie gezellig samen 
af door lekker te gaan BBQ’en

vrijdag 28 augustusdinsdag 25 augustus

woensdag 26 augustus

Op naar de prachtige tuin van Trudi, 
daar gaan we allerlei leuke spelletjes 
doen.

donderdag 27 augustusmaandag 24 augustus

Kom je bij ons spelen? 
Meld je aan via planning@koppelswoe.nl of bel: 0578-67 67 67.


