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woensdag 13 juli

Zit je goed? Paspoort mee? Voor de eerste vakantieweek vliegen we ruim 

9.000 km naar het oosten. We gaan naar Japan! ⽇本へようこそ [spreek uit als:

Nihon e yōkoso] Welkom in Japan! 

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 11 juli

dinsdag 12 juli

donderdag 14 juli

vrijdag 15 juli

We trappen af met potjes

sumoworstelen. We hebben hele

gave opblaasbare pakken besteld. 

Sushi is één van de meest bekende

Japanse gerechten. Heb jij het wel

eens zelf gemaakt? En geproefd?

Origami is het Japanse woord

voor papier vouwen. En in Japan

zijn ze daar heel goed in. Wij

gaan het ook proberen.

We gaan oosterse waaiers

knutselen. Geeft meteen wat

verkoeling voor een 

zomerse dag! 

Hoe handig ben jij met

eetstokjes? We gaan er

allerlei spelletjes mee doen. 

Japan



woensdag 20 juli

We vliegen in de tweede vakantieweek weer terug naar Europa. We gaan naar

het op twee na grootste land binnen Europa. We gaan naar Frankrijk!

Bienvenue en France! Welkom in Frankrijk.

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 18 juli

dinsdag 19 juli

donderdag 21 juli

vrijdag 22 juli

Als je in Frankrijk bent, dan eet je

natuurlijk een croissant of

baguette. Die gaan we zelf bakken!

Pétanque is een bekend Frans spel. Bij

ons vooral bekend als  jeu de boules.

Tijd om te spelen! Wie gooit er het

dichtst bij het kleine balletje?

Velden vol zonnebloemen zie je

in Frankrijk. We gaan ze zaaien

en potjes versieren. 

Heel veel Nederlandse mensen

gaan kamperen als ze op

vakantie zijn in Frankrijk. Wij

gaan kamperen én picknicken in

de tuin.

De Eiffeltoren is hét symbool

van Parijs en gaan we

samen nabouwen. 

Frankrijk



woensdag 27 juli

We stappen het vliegtuig weer in op zoek naar een tropisch eiland. Wat

dacht je van Hawaii! Neem je zwembroek zeker mee.  

Aloha! Welkom op Hawaii.

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 25 juli

dinsdag 26 juli

donderdag 28 juli

vrijdag 29 juli

Mooi weer = korte broek of rokje.

En met blote benen is een

enkelbandje wel heel leuk! 

Bij een tropisch eiland denk je toch

meteen aan expeditie Robinson. Laat

je verrassen! Wie wordt dé Robinson

van onze BSO?

Heb jij wel eens een mocktail

(een cocktail zonder alcohol)

gedronken? Lekker uitproberen

en proeven!

Welkom bij de Hawaii-games! Een

sporttoernooi waar we met

kokosnoten bowlen, limbo-dansen

en mango's meppen. Je kijkt je

ogen uit!

Tiki's zijn Hawaiiaanse

beelden van hout. Wij gaan

ze van karton maken.

Hawaii



vrijdag 5 aug

woensdag 3 aug

Opnieuw stappen we in het vliegtuig, maar dit keer niet zo heel erg ver. We

vliegen naar Mexico. Ook dit land gaan we samen verder ontdekken. Stap je

weer aan boord? ¡Bienvenido a México! Welkom in Mexico!

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 1 aug

dinsdag 2 aug

donderdag 4 aug

Heb je weleens een piñata

gemaakt? Wij twijfelen wat het

leukste is: maken of open slaan?

De maraca (sambabal) is een

belangrijk instrument voor Mexicaanse

muziek. We gaan ze zelf maken.

Witte stranden en blauwe zee. Ook dat

is Mexico. We spelen vandaag water-

en strandspelletjes.

Voetbal is een hele populaire

sport in Mexico. We maken

teams en spelen een echt

voetbaltoernooi. 

Een taco is een klein, krokant

gevouwen pannenkoekje. En die

vul je met lekkers. Kook je mee?

Mexico



woensdag 10 aug

Van Mexico naar een land in Europa dat heel veel eilanden heeft: Griekenland.

Een land met een rijke geschiedenis. Καλως ηρθες στην ΕΛΛΑΔΑ! [spreek uit

als Kalos irthes stin ELLADA!] Welkom in Griekenland! 

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 8 aug

dinsdag 9 aug

donderdag 11 aug

vrijdag 12 aug

Met suikerklontjes gaan we de

gebouwen uit de oudheid

nabouwen.  

Vroeger kregen winnaars een

olijfkrans. Tegenwoordig een medaille.

We gaan medailles maken.

De medailles zijn er. Dus tijd

voor de Olympische Spelen. Let

the games begin! 

Dans je de Sirtaki mee? Een

echte Griekse dans? We leren je

alle danspasjes.

Tatziki en andere Griekse

hapjes maken staat vandaag

op het menu. Wat vind jij

het lekkerst?

Griekenland



woensdag 17 aug

De laatste vakantieweek voordat we weer naar school gaan. Om geen risico te

nemen, reizen we deze week weer af naar Nederland. Ben je in ieder geval op

tijd op school maandag! Stel je voor dat je vertraging had met het vliegtuig.;)

Wil je kind liever

(vrij) spelen of

knutselen? Daar

is altijd ruimte

voor.

Komt je kind bij ons spelen?
Meld je kind aan via het ouderportaal van Konnect!

maandag 15 aug

dinsdag 16 aug

donderdag 18 aug

vrijdag 19 aug

Koekhappen, sjoelen, ezeltje prik:

allemaal oud-Hollandse spelletjes.

Gaan we gezellig samen spelen! 

Delftsblauwe bordjes: je hebt ze vast

weleens gezien. Je krijgt de kans om

er zelf één te maken. Maak maar vast

een plekje vrij op de muur. 

We sluiten de vakantie BSO af

met een disco met Nederlandse

hits en dj's uit ons land. 

Nederlands proeverijtje: ken jij

de smaak van pindakaas,

hagelslag, drop of haring? En nog

veel meer... Durf jij?

Je eigen omgeving hoort

natuurlijk ook bij Nederland. Er

staat daarom een speurtocht in

de buurt op het programma.

Nederland


