
Maandag 19 juli 

Ochtend: Verven met speelgoedauto’s op wit papier.
Middag: Ben jij goed in verstoppen? We gaan buskruit spelen in de
speeltuin.

Zomervakantie 2021

Dinsdag 20 Juli

Ochtend: Ben jij goed in knutselen? We gaan zelf een doolhof knutselen. Dit
mag je alleen doen of samen met een vriendje. 
Middag: Heb jij nog lege flessen thuis liggen? Neem ze mee! We gaan flessen
voetbal spelen in het park. 

Ochtend: Hoe goed kan jij vangen en gooien? Daar kom je vandaag achter,  we
gaan namelijk Frisbeeën in het park.
Middag: Na vandaag kan jij super cool dansen. We gaan vandaag de populaire
tiktok moves leren.

Woensdag 21 Juli

Ben jij dol op de zee? Dan is vandaag jou geluksdag. We gaan namelijk naar het
strand van Scheveningen. Hier gaan we de hele dag vertoeven, schelpen zoeken
en lunchen. Neem voor de zekerheid je zwembroek mee.

Donderdag 22 Juli

Vrijdag 23 Juli
Ochtend: We beginnen de dag met een heerlijke wandeling in het Zuiderpark.
Daar gaan we spelletjes spelen en spelen in de speeltuin. We sluiten de ochtend
af met een geweldige picknick in het park.
Middag: Vanmiddag kan je zijn wie jij wilt zijn. Een tijger, een prinses of een
rockster, alles is mogelijk. We gaan lekker schminken.

Sociaal emotionele
 ontwikkeling

Motorische
ontwikkeling

Cognitieve
 ontwikkeling

Taal/
Communicatieve

Vaardigheden

Week 1 BSO Rozenburgstraat 7



Zomervakantie 2021
Week 2

Maandag 26 Juli

Ochtend: Plaats je mooiste foto in een portretlijstje die je zelf maakt met
de mooie verzamelde schelpen van een week eerder.
Middag: Ben jij de volgende Ronaldo of Messie? Ontdek dat vandaag, We
gaan partijtjes voetballen in het park 

Sociaal emotionele
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Taal/
Communicatieve

Vaardigheden

Dinsdag 27 Juli

Ochtend: Vandaag kom je erachter hoe creatief je bent. Wij gaan met lege
toiletrollen onze muur decoreren. 
Middag: We gaan naar het openingsfeest van het teamNl olympic festival.
De wethouder zal deze openen. Daarna gaan we genieten van alle
georganiseerde activiteiten.

Woensdag 28 Juli

Ochtend: Na een lange tijd gaan we de dieren weer opzoeken bij het
kinderboerderij. We gaan ze aaien en voeren, en als je het aandurft mag je
ook een konijntje vasthouden.
Middag: Niets is zo gezellig als gezelschapsspelletjes. Dus wordt dit een
spelletjes middag; Mens erger je niet, Monopoli, Twister en nog veel meer.
Heb jij een leuke spel thuis die jij leuk vind om te spelen? Neem het dan
mee.

Donderdag 29 Juli
Ochtend: We gaan heerlijke feestelijke ijshoorntjes maken om deze daarna
lekker en gezond te vullen met fruit.
Middag: We gaan naar het Olympic Nl festival in het Vermeerpark. . Deze wordt
georganiseerd wordt door de gemeente Den Haag. Hier worden super coole
activiteiten verzorgd.
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Vrijdag 30 Juli

Ochtend: Deze ochtend mag je jou beste vrienden/vriendinnen laten weten
hoeveel je van ze houdt. We gaan vriendschapsbandjes vlechten met een karton
en stukjes wol. 
Middag: Ook vandaag gaan we naar het Olympic Nl festival in het Vermeerpark

Voor meer informatie over het TeamNL olympic Festival:
https://teamnl.org/festival


