
Vakantie BSO
Iedere week een leuk thema met 

uitdagende activiteiten!

Op vakantie, sport, techniek, strand,
leven als avonturier en feest!

Vakantie BSO voor kinderen van 4-12 jaar.
Kindercentrum Kierewam, Kerkenveld 10-12, Epe



Wil je 
kind liever vrij 

(buiten)spelen of 
knutselen? Daar is 
altijd ruimte voor!

We bezoeken camping De Jagerstee 
in Epe. We gaan skelteren op de 
skelterbaan en lekker spelen op het 
grote veld.

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

Bingo! Wie haalt als eerste bingo en wint 
een leuke prijs?

Smullen maar tijdens ons 
pannenkoekenfeest! Eerst lekker bakken 
en dan natuurlijk opeten.

Ons thema is deze week:
op vakantie

                      Wist je dat... 

we in de zomervakantie iedere week een ander thema met dagelijks een gave activiteit 
hebben?

maandag 22 juli donderdag 25 juli

dinsdag 23 juli vrijdag 26 juli

woensdag 24 juli

Neem kleden, lakens en stokken mee, 
want vandaag bouwen we tenten.

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



                      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).

We maken zelf een mini-tafelvoetbal en 
natuurlijk spelen we een potje!

We bezoeken de atletiekbaan in Epe 
en krijgen daar workshops atletiek van 
echte trainers.

Sporten met Jeroen! We gaan lekker 
samen sporten en bewegen!

Neem een plastic fles mee, want we 
spelen flessenvoetbal!

vrijdag 2 augustusdinsdag 30 juli

woensdag 31 juli

Om te kunnen sporten moet je lekker 
en gezond eten. Daarom maken we 
een gezonde sportdrank en lekkere & 
gezonde hapjes.

donderdag 1 augustusmaandag 29 juli

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

Ons thema is deze week:
sport



                      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:
techniek

We duiken de keuken in en oefenen met 
verschillende kooktechnieken.

Vandaag komen enthousiaste Mad 
Scientists van de organisatie ‘Mad 
Science’ een supergave workshop 
geven!

Sporten met Jeroen! En in het kader van 
techniek experimenteren we tijdens het 
sporten met zwaartekracht, slingeren, 
zwaaien...

Er staan diverse spannende proefjes klaar 
in ons prachtige LAB.

vrijdag 9 augustus

dinsdag 6 augustus

woensdag 7 augustus

Puzzelen en bouwen maar! We maken 
een knikkerbaan! Wie maakt de 
langste/hoogste/spectaculairste baan?

donderdag 8 augustusmaandag 5 augustus

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



                      Wist je dat... 

onze enthousiaste pedagogisch medewerkers van alle BSO locaties voor je klaar staan in 
de zomervakantie?

Ons thema is deze week:
strand

In ons LAB. doen we proefjes met zout 
water, duinvorming en nog veel meer!

Jammie...vandaag bakken we 
zandkoekjes!

Zon, laat je zien! De sproeiers gaan aan 
en we spelen met waterballonnen.

Neem je zelf een (pet)flesje mee? 
Vandaag maken we de zee in een flesje.

vrijdag 16 augustusdinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus

Zandkastelen bouwen, pootje baden... 
We gaan naar het strand!

donderdag 15 augustusmaandag 12 augustus

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



                      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:
leven als avonturier

We maken een vuurtje in de vuurkorf 
en bakken zelf onze broodjes boven het 
vuurtje.

Bereid je voor, want de Grote 
Dierenquiz staat op het programma.

We maken van stokken een katapult en 
pijl en boog.

We gaan naar het bos en bouwen daar 
(schuil)hutten. Wat een avontuur!

vrijdag 23 augustusdinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus

De BSO-pleinen veranderen in een 
hindernisbaan, waar je op je blote 
voeten overheen mag!

donderdag 22 augustusmaandag 19 augustus

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



                      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:
feest!

We spelen lekker in de grote speeltuin 
in Emst.

Zet je clownsneus maar op. Haal je 
jongleerballen uit de kast. Er komt een 
circusdocent van Circus Pavarini een 
echte circusworkshop geven!

Er staat een Oudhollandse spelletjesdag 
op het programma.

Traditiegetrouw sluiten we ook deze 
zomervakantie weer af met een gezellige 
barbecue! Ouders zijn van harte welkom!

vrijdag 23 augustusdinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus

Bij een feestje hoort taart! En een 
gezellige vruchtenbowl. Dat gaan we 
zelf maken.

donderdag 22 augustusmaandag 19 augustus

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


