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BSO LTC Keenenburg
19 juli t/m 23 juli

Superhelden en Schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

Hoera!! Het is zomervakantie! Wie is jouw held? Voel jij je weleens een held? En
wat vind jij dat een held zou moeten kunnen?

De zomervakantie luiden wij in met een color run! Bewaar je superideeen in je
eigen scrapbook en maak je eigen supercape en kom te hangen in the wall of
fame.

Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Het wordt een SUPERRRRR vakantie!

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 19 juli
Color run
Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we kleurenpoeder maken.
Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en met de color run de
zomervakantie in te luiden!
Superrrrrburger
Hier zet jij ook vast heel graag je tanden in! Een broodje burger met een
vleugje superkracht !
Scrapping met superideeën
Scrapbooken is een hobby die is overgewaaid vanuit Amerika. Het staat
voor een heel creatieve manier om foto's in een album verwerken met
volop leuke kleurtjes en papiertjes. Wij gaan geen fotoboek maken
maar wel de "scrap" techniek gebruiken en maken hiermee een mooie
creatie waar je al je vakantieavonturen in kunt zetten!

 



BSO LTC Keenenburg
19 juli t/m 23 juli

Dinsdag 20 juli
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan… De vloer
is lava! Kun jij als superheld je redden uit deze ''hete'' situatie?
Superhelden Foto Challenge
Jij hebt een missie! Accepteer jij deze missie en ben jij in staat aan te tonen dat je over superpower
beschikt? Lukt het jou en je team deze heldendaden vast te leggen? Gewapend met een camera maak
jij de buurt extra heldhaftig door het uitvoeren van superheldendaden. Leg ze allemaal vast op de foto.
Achter iedere opdracht staat hoeveel punten je hiermee kunt verdienen.

Woensdag 21 juli
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Monster quesadilla's
Een tortillawrap, een beetje kaas, nog een wrap en bakken maar: zo maken we een quesadilla. Wij geven
er onze eigen draai aan en maken een quesadilla monster!
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze
creativiteit helemaal de vrije loop laten!
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud t-shirt te verknippen.
Helemaal niet moeilijk en supergaaf.

Donderdag 22 juli
Wortelsnack
Lekker, worteltjes! En je krijgt er superzicht van: ideaal dus!

Superhelden Challenge Battle

12.00 uur - 14.00 uur
Met ons BSO team gaan we als helden de challenge aan! De superstormbaan, megabootcamp, archery
attack en het Superheldenspel staan klaar om de uitdaging met anderen aan te gaan!
Paperclip zwaartekracht proef
Zwaartekracht is een kracht die probeert twee voorwerpen naar elkaar toe te trekken. De
zwaartekracht van de aarde houdt je op de grond, maar hoe kunnen wij er voor zorgen dat paperclips
gaan zweven?

 



BSO LTC Keenenburg
19 juli t/m 23 juli

Vrijdag 23 juli
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Treffende trefbalspellen
Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Hierbij is behendigheid heel handig, oefen het zelf!

Superhelden pizza's
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren zouden nog wel eens extra goed kunnen
smaken! Waarom? Wij maken pizza's met de symbolen van onze superhelden!
Selfie challenge
Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer MOET je ze maken want je doet mee aan een
coole selfie challenge! Welke groep lukt het om als eerste of als beste de selfies te maken?

 



BSO LTC Keenenburg
26 juli t/m 30 juli

Superhelden en schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

WAT!?!  YouTuber Dylan Haegens en De Knutselmeester in één video te
zien….?

Voor de nieuwste Nailed It- video van Team Dylan Haegens was de challenge:
het zo mooi mogelijk namaken van een zandkasteel. En wie is de expert in
zandsculpturen? Precies, dus De Knutselmeester was van de partij om alles
klaar te zetten voor de challenge en komt zelfs nog even voor in de video
als…..Jasper De Zandman; YouTuber to be ! Deze week kan ook jij de uitdaging
aan om zelf een zandsculptuur te maken!

Naast deze challenge zijn er volop andere uitdagende activiteiten te doen!

 Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 26 juli
Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van
je achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten jullie samen
de ontsnapte boef op tijd in te sluiten?
Incredible Hulk soep!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je
krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm en het recept kun je
mee naar huis nemen.

 



BSO LTC Keenenburg
26 juli t/m 30 juli

Dinsdag 27 juli
Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt het Team Rocket om Pokémon af te pakken
van de trainers? Hoeveel Pokémon belanden er veilig in de Gym? Doe mee met het renspel met punten.
Monsters en co smoothie
Groente? Lekker! Fruit? Lekker! Mixen? Nog lekkerder! We maken een heerlijke groene smoothie, bijna
net zo groen als mikey van monsters en co!
Stressballen
Pokemons blijven echt erg cool! Dit komt omdat ze af en toe tot rust komen met een stressbal. Maak je
eigen stressbal.

Woensdag 28 juli
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Heldenmoed
Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter in dit leuke balspel.

Donderdag 29 juli
Zandsculpturenchallenge
Deze zomer hebben we iets ontzettend leuks voor je petto, want wie kent Dylan Haegens niet? De
bekende YouTuber heeft samen met collega YouTuber Jesper Weijs een super leuke challenge voor het
zandsculpturen bedacht! Doe je mee?! De zandkastelenchallenge is op BSO LTC Keenenburg. Met de
fiets bepakt met onze lunch gaan we naar dit avontuur. Daarna kunnen we bij natuurtuin de Keen
boeven vangen.
Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te stelen. Maar pas op voor
de politieagenten, want die zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blijft!

Vrijdag 30 juli
Bellenblaas spektakel
Bellenblaas; wie kent het niet? Maar wist je ook dat je er héél veel verschillende dingen mee kunt
doen? Ontdek het op de BSO!

 



BSO LTC Keenenburg
02 augustus t/m 06 augustus

Superhelden en schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

De laatste week van de Olympische spelen zijn aangebroken. Wie zijn jouw
sporthelden? Deze week zijn wij af en toe onze eigen sporthelden.

 Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 2 augustus
Miniatuur ijshockeybaan
IJshockey is super populair in de Verenigdes Staten en Canada. Wij
maken vandaag onze eigen ijshockeybaan met echt ijs en spelen
daarna een potje mini ijshockey.
Cheerleaders!
Altijd al cheerleader willen zijn? Leer de stapjes en sprongen. Ready?
Let's go team!

Dinsdag 3 augustus
Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed voor,
maak het waar en win die gouden medaille!
Olympische sieraden
De Olympische ringen zijn toch een perfecte inspiratiebron om
sieraden mee te maken?! Wat maak jij?

 



BSO LTC Keenenburg
02 augustus t/m 06 augustus

Woensdag 4 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Space Shuttle Sandwich
Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We maken een echt ruimteschip. Gebruik je
fantasie en je zult versteld staan wat voor kunstwerk je van jouw boterham kunt maken.
Superstraat
Het is burendag in Superstraat en dat betekent dat iedereen welkom is! Ga op pad met
burendagceremoniemeester Freddy, die altijd op de hoogte is van de laatste nieuwtjes. Snuffel in
Aga’s toko en help haar de boodschappenlijstjes te scannen. Studeer een dans in bij Rodney voor het
zomercarnaval en leer meer over kleurrijke kostuums. Of neem een kijkje in Winstons Feestkeuken en
help hem met de voorbereidingen voor verschillende wereldfeesten. Superstraat is dé doe-expo voor
nieuwsgierige kinderen.

Donderdag 5 augustus
Superheldenrace
Onze skelters en steppen bouwen we in teams om tot superheldenvoertuigen! Hoe gaan deze eruit
zien? En welke zijn het snelst? Wil je je eigen step of fiets aankleden? Dat kan natuurlijk ook.
Superheld Ben

15.00 uur
Wijkagent Ben komt bij BSO Burgemeester van Gentsingel op bezoek. Daar willen wij ook bij zijn. Komt
hij bij ons met de auto, de motor, te voet of misschien toch te paard? Wat heb jij altijd al eens willen
vragen? Wat vandaag extra speciaal maakt is dat Ben vandaag jarig is. Help je mee een extra bijzondere
verjaardag ervan te maken?

Vrijdag 6 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Langs de laserstralen
We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na een overval! Als we de
laserstralen goed ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball met eigen pokémon erin!
Welke Pokémon kies jij?

 



BSO LTC Keenenburg
09 augustus t/m 13 augustus

Superhelden en schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

Deze week krijgen wij gezellig bezoek van kinderen van onze andere Kicker
BSO's op onze Kicker-camping. Elke dag komen er verschillende helden en
schurken voorbij.

  Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 9 augustus
Nature Tie Dye Shirts
Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal en verf om
saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk stukje mode!
Kicker Camping
Vandaag krijgen wij bezoek van andere BSO-kinderen op onze Kicker
Camping. Er zijn volop leuke activiteiten doen als sportheld, chillheld
en creatieve held! Dat wordt een gezellige helden en schurkenboel!

Dinsdag 10 augustus
Kunstenaar in paniek
Help! Schilder Mon de Riaan is in paniek. Al zijn
schildersbenodigdheden liggen nog aan de andere kant van de stad.
Zonder zijn spullen kan hij natuurlijk niet werken! En zijn schilderij
moet morgen al af zijn! Welk team help Mon uit de brand en bezorgt
hem zo snel mogelijk al zijn spullen?
Keith Haring action figures
De actie figuren van Keith Haring namaken is leuk! We gebruiken een
speciale techniek zodat jij thuis je eigen Keith Haring kunstwerk op
kunt hangen.

 



BSO LTC Keenenburg
09 augustus t/m 13 augustus

Woensdag 11 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van de Disney figuren? Je hebt er vast al heel wat gezien in je leven want wie
kent niet de prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons mee en
probeer de juiste antwoorden te vinden.
Ratjetoe Ratatouille
Gerechten die zo uit een Disneyfilm zijn weggelopen: hoe cool is dat? Dit recept komt rechtstreeks uit
de Disneyfilm Ratatouille. We maken Remy’s Ratatouille van Ratatouille! Als dat geen ratjetoe wordt…

Donderdag 12 augustus
Fortnite Battle Royal
Op naar Kerkpolder waar we de Battle Fornite Royal spelen. Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen.
Het hoort allemaal thuis is dit real life Fortnite spel. Welk team wint deze Battle Royal?
Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de game Fortnite. Wat voor lekkers
drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij?

Vrijdag 13 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Frozen bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Elsa of van Anna? Roep LET IT GO! als je bingo hebt. Valse Bingo?
Laat diegene dan een gebeurtenis uit een van de films uitbeelden en laat de anderen dit dan raden.
Bowlen met Olaf
We gaan het spelletje bowlen doen! Niet zomaar bowlen maar we gaan bowlen met onze
eigengemaakte Olaf kegels.

 



BSO LTC Keenenburg
16 augustus t/m 20 augustus

Superhelden en schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

Er was eens...In veel sprookjes zijn er helden en schurken. Waarom zijn het
altijd de jongens die een ridder, een redder of een superheld mogen zijn? De
meisjes moeten in sprookjes altijd lief, mooi en bang zijn en wachten tot ze
gered worden om te ́trouwen ́. Deze week komen er sprookjesfiguren voorbij
die op zijn of haar manier een held zijn. Ook gaan we op avontuur naar het
Museon, waar wij zelf muziek gaan maken.

 Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 16 augustus
Riddertraining
Ben jij al een échte ridder? Laat je gezicht schminken en verkleed jezelf
als een ridder. De skippybal is je paard.....Nu kun je de draken verslaan!
Sprookjesachtig kokkerellen
Hokus Pokus Pilatus Pas... ik wou dat er wat lekkers was! Binnen het
thema sprookjes zijn heel wat lekkere, gezonde en simpele hapjes te
maken. Help je mee?

Dinsdag 17 augustus
Lipdub
Met de inspiratie die wij vanmorgen opgedaan hebben, maken wij
vanmiddag onze eigen lipdub! Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat
worden?
MUSIC!
Wie is jou muziekheld? Muziek fascineert, over de hele wereld en sinds
de eerste mensen over de aarde liepen. Op naar het Museon om daar
samen te luisteren, muziek te maken en te voelen. Je hoeft niet in staat
te zijn om een instrument te bespelen of noten te lezen -
nieuwsgierigheid naar nieuwe geluiden en ervaringen is genoeg!

 



BSO LTC Keenenburg
16 augustus t/m 20 augustus

Woensdag 18 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een
heksendiploma.
Bingo sprookjes
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met sprookjes. Spannend hoor! Wie heeft
er als eerste zijn kaart vol? En gaat er iemand een liedje zingen?

Donderdag 19 augustus
Hunted
Superhelden en Schurken. Opgejaagd door de politie proberen de boeven als eerste het eindpunt te
bereiken. Maar als de politie het eindpunt op tijd achterhaalt, wordt ontsnappen voor de boeven
onmogelijk!
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Water en de rest komt later - Zomerfeesten Schipluiden

13.00 uur - 16.45 uur
Deze editie van de watermiddag zit weer boordevol leuke en vooral kletsnatte spellen! Leg met je team
het uitdagende parcours af, doe mee aan de tonnendans en laat zien hoe goed je sponsen kunt gooien.
Trek je zwembandjes en zwembroek maar aan, want er gaat flink gespetterd worden in de
Schipluidense wateren!
Deze activiteit is voor waterhelden in de leeftijd van 8 jaar en ouder.

Vrijdag 20 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers aan de Burgemeester van Gentsingel.

Rood Capeje

09.30 uur tot 10.15 uur
Roodkapje is het zat! Waarom zijn het altijd de jongens die een ridder, een redder of een superheld
mogen zijn? De meisjes moeten in sprookjes altijd lief, mooi en bang zijn en wachten tot ze gered
worden om te ́trouwen ́. Roodkapje wil ook een superheld zijn. Ze maakt van haar kapje een supercape
en gaat op zoek naar superman. Onderweg redt zij allerlei sprookjesfiguren die ook geen zin meer
hebben om te wachten op een prins. Maak samen met Rood Capeje een eigen sprookjesdans vol met
superhelden en andere sprookjesfiguren. Niet jouw opvangdag en wil je er toch bij zijn? Dat kan! Schrijf
je in via https://kickertje.jibbie.nl/activiteiten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorstelling.
Wolfje, hoe laat is het?
Dans, spring, zing, hinkel en doe vooral lekker mee met dit spannende tikspel met de wolf!

 



BSO LTC Keenenburg
23 augustus t/m 27 augustus

Superhelden en schurken - BSO Sprotjes en
Polderkikkers
Hallo allemaal!

De zesde week van de zomervakantie is alweer aangebroken. Wij sluiten af met
weer een toffe heldenweek om deze onvergetelijke zomer te vieren!

 Kom elke dag met de fiets en je zwemspullen, handdoek, petjes,
oude/waterschoenen zijn onderdeel van standaard BSO uitrusting.

Kickergroetjes,

Agnita, Dana, Daisy, Petra en Rachel

Maandag 23 augustus
Superhelden games
Altijd al willen weten wie het sterkst is? Tijdens deze Superhelden
games komen we erachter. Doe mee en moedig aan!
Moppentrommel
Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte moppentrommel kun
je zo een paar grappen maken! Lachen, gieren, brullen en schateren!

Dinsdag 24 augustus
Zomerse sinaasappel-aardbeitiramisu
Eenmaal aangesneden zien de kleurrijke lagen in deze tiramisu er nóg
smakelijker uit. Dit Italiaanse feestelijke gerecht bereiden wij in de
ochtend. Zodat we na de Kickerhelden Sportdag volop kunnen smullen.
En misschien wel een beetje Italiaans kunnen praten.
Kickerhelden Sportdag
Als sporthelden laten wij vandaag van ons zien! Buikschuiven,
tobbedansen, klimmen, touwtrekken, hockeyen, tweelingvoetbal en
andere uitdagingen gaan wij samen aan!

 



BSO LTC Keenenburg
23 augustus t/m 27 augustus

Woensdag 25 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers, Burgemeester van Gentsingel.

Minibootjes
Net als Kikker maken wij een bootje. Misschien wel van schelpen, doppen en walnoten. Ze zien er echt
mooi uit. Als je er meer maakt kun je ze prachtig laten drijven in het water. Doe maar mee.
Jump it!
Hoeveel spring spelletjes ken jij wel niet? Springen als een kikker, muis of gewoon jezelf? Jump it! En
kom er achter hoe goed jij kunt springen.

Donderdag 26 augustus
Snelle schurken en unieke helden @ bso het Lint in Den Hoorn

10.30 uur - 11.15 uur
Kom ook naar de roofvogelshow! In de spotlight: de boeboekuil, deze vliegt geruisloos over ons heen.
Daarnaast is de oehoe met zijn spanwijdte van 1,50 meter een indrukwekkende verschijning. De
woestijnbuizerd vangt een prooi in de licht en de kapgieren zoeken tussen het publiek naar eten. De
caracara weet van elke roofvogel demonstratie een feestje te maken en de Amerikaanse zeearend
maakt indruk met zijn spectaculaire vlucht. Unieke tropische vogels en diverse andere verrassingen
vliegen als helden en schurken door Den Hoorn. Niet jouw opvangdag? Geeft niets, je kunt er gewoon
bij zijn. Wel willen wij weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. Meld je aan via:
https://kickertje.jibbie.nl/activiteiten.
Party Animals
Word een echte Party Animal! We gaan gieren met dieren en feesten als beesten! We doen allerlei
danspelletjes en houden een disco rondom een kampvuur met Kicker en zijn vrienden!

Vrijdag 27 augustus
Vandaag is de opvang bij BSO Kikkerdril en Schipkikkers, Burgemeester van Gentsingel.

Lekkere lieveheersbeestjes
Ze zien er zo schattig uit, die lieveheersbeestjes. Deze lieveheersbeestjes zijn niet alleen schattig om
naar te kijken, maar ook nog eens heel erg lekker om op te eten!
Kickerhelden Sportdag
Trek je zwemkleding aan onder je sportkleding en neem je zwembril of snorkel mee! We dansen in het
schuim, springen een gat in de lucht en zwemmen door de ballen. Hoepel erop los of wandel alsof op
klossen alsof je op de maan bent! Ons voertuig van vandaag; ja natuurlijk de enige echte Kickerbus.

 


