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Zomervakantie 2021



BSO DTB
19 juli t/m 23 juli

Superhelden en Schurken - BSO de Baluga's en de
Sharks
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,

Anita, Freya, Melany en Inge

Maandag 19 juli
Colour 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 DTB
19 juli t/m 23 juli

Dinsdag 20 juli
Maak een cape!

10.00 uur - 12.00 uur
Wie zou jij als superheld willen zijn? Wat zijn jou kwaliteiten? Wat wordt jou superheldennaam, jou
symbool en welke muziek hoort bij jou, zodat mensen weten dat je opkomt om hen te redden?
Vanmorgen komt Lisa met de naaimachines langs om samen een cape te maken die bij jou als
superheld past.
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
Marvel Stratego
Op naar het park waar we levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters spelen. Welk team
heeft de beste helden of misschien wel de beste schurken?
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!

Donderdag 22 juli
Challenge Battle

12.00 uur - 14.00 uur
Met ons BSO team gaan we als helden de challenge bij BSO LTC Keenenburg 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?
Wortelsnack
Lekker, worteltjes! En je krijgt er superzicht van: ideaal dus!

 



BSO DTB
19 juli t/m 23 juli

Vrijdag 23 juli
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 DTB
26 juli t/m 30 juli

Superhelden en schurken - BSO de Baluga's en de
Sharks
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 Superhelden
uitrusting.

Kickergroetjes,

Anita, Freya, Melany en Inge

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.
Bouw je eigen vortex kanon
Schieten met lucht vanuit een lege Pringles bus. Het kan! Heb je thuis
een lege bus van Pringles, neem die dan even mee. We maken zelf een
luchtkanon. En ouders; wees maar niet bezorgd want we houden het
veilig!

 



BSO DTB
26 juli t/m 30 juli

Dinsdag 27 juli
Pedagogisch Professional 2021

11.15 uur
Samen met twee pedagogisch medewerkers van andere organisaties is Inge genomineerd voor de titel
Pedagogisch Professional van het jaar. Op de Dag van de Pedagogisch Medewerker –16 september–
worden de winnaars bekend gemaakt. Mensen kunnen straks gaan stemmen op hun favoriet. Daarvoor
is eerst een filmpje nodig waarin Inge uitlegt wat werken in de BSO voor haar betekent. Een klein
videoteam maakt de opnamen. Wie weet vertel jij straks ook iets over BSO de Sharks en waarom jij
vindt dat Inge Pedagogisch Professional van het jaar moet worden.
Stressballen
Pokemons blijven echt erg cool! Dit komt omdat ze af en toe tot rust komen met een stressbal. Maak je
eigen stressbal.
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.

Woensdag 28 juli
Sabotage pannenkoekmuffins
We gaan pannenkoeken bakken, maar dan een beetje anders dan anders. Wat er in de
pannenkoekmuffins komt is afhankelijk van de voltooide opdrachten!
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!

Donderdag 29 juli
Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder code kunnen we er niet in.
Vinden we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle opdrachten tot een goed einde te
brengen...
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!

Vrijdag 30 juli
Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet komen. Een spel waarbij je sluw
moet zijn en goed moet nadenken! Welke maffia- identiteit jij krijgt is zelfs geheim!
Super 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 DTB
02 augustus t/m 06 augustus

Superhelden en schurken - BSO de Baluga's en de
Sharks
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,

Anita, Freya, Melany en Inge

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 DTB
02 augustus t/m 06 augustus

Woensdag 4 augustus
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?

Donderdag 5 augustus
Superheldenrace
Onze fietsen en steppen bouwen we om tot superheldenvoertuigen! Hoe gaan deze eruit zien? En
welke zijn het snelst?
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
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.
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.

 



BSO DTB
09 augustus t/m 13 augustus

Superhelden en schurken - BSO de Baluga's en
Sharks
Hallo allemaal!

Wij kunnen nu al zeggen dat dit een hele mysterieuze week gaat worden! Het
gaat er allemaal een beetje raar aan toe, of nou ja... raar? Meer mysterieus! We
doen mysterieuze experimenten, bootsen geheime missies na en zelfs het
eten is nogal mysterieus...

Ben je klaar om een spannende, maar vooral hele leuke week te beleven? Kom
dan ook en waan je voor een week op mysterieuze missie!

Kickergroetjes,

Anita, Freya, Nancy, Melany en Inge

Maandag 9 augustus
Brandnetelchips
Ja echt; van die prikblaadjes kun je chips maken! Met onze
superheldenhandschoenen plukken wij de brandnetels en bereiden
wij ze tot chips.
Kicker Camping
Vandaag brengen wij een bezoek aan de Kicker Camping in Schipluiden,
waar we volop leuke activiteiten doen als sportheld, chillheld en
creatieve held!

Dinsdag 10 augustus
Freek Vonks wilde dieren expeditie
Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over
bijzondere dieren. Maar pas op voor bijtgrage haaien en bloeddorstige
larven! Het team dat als eerste de finish bereikt van deze levende
variant op ganzenbord is de winnaar en kan terugkijken op een
geslaagde expeditie!
Haai alarm
Haaien bestaan al zo'n 400 miljoen jaar. Nog voor er dinosaurussen
rondliepen, maakten haaien de zeeën onveilig. Deze en vele andere
weetjes kom je vandaag te weten. Er komt namelijk een WNF ranger op
bezoek. Schrijf je vragen van te voren op. Na afloop gaan we zelf af
ranger aan de slag!

 



BSO DTB
09 augustus t/m 13 augustus

Woensdag 11 augustus
Schurken smokkelspel
In dit super spannende smokkelspel gaan wij als schurken zoveel mogelijk smokkelen en als politie
zoveel mogelijk tegenhouden. Ben je ook zo benieuwd wie er wint?
Geheimschrift
We voeren een wetenschappelijk experiment uit. Hoe schrijf ik met onzichtbare inkt toch een leesbare
tekst?

Donderdag 12 augustus
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.
Beat the best!
Wie kan het langst twee ballonnen hooghouden? Wie kan het snelst fluiten na een beschuitje op
gegeten te hebben? Tijdens dit spannende spel gaat het om meer dan snelheid: behendigheid en een
beetje geluk zijn ook erg belangrijk. Speel jij mee?

Vrijdag 13 augustus
Bramenijsjes
Ben je ook zo dol op bramen? Dan is dit ijsje net iets voor jou! Op naar het park om bramen te plukken,
zodat we hier ijsjes van kunnen maken.
James Bond spel
In dit spel probeert James Bond de boeven af te tikken met behulp van zachte ballen. Het doel van het
spel is dat de schurken de diamanten overbrengen naar de manden, James Bond en zijn hulpje(s)
mogen de smokkelaars proberen af te gooien met de bal.

 



BSO DTB
16 augustus t/m 20 augustus

Superhelden en schurken - BSO de Baluga's en
Sharks
Hallo allemaal!

Er was eens...In veel sprookjes zijn 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,

Anita, Freya, Melany en Inge

Maandag 16 augustus
Waterspeeltuin Buyten Delft
Als superhelden houden wij wel van een fietstocht om fit te blijven en
lekker bij Waterspeeltuin Buyten Delft te vliegen met de kabelbaan, te
zwemmen als een haai en te watervolleyen met elkaar. Wij zijn uiterlijk
om 17.00 uur terug.

Dinsdag 17 augustus
Ballonbom quiz
Geef de ballon snel door, zodat de ballonbom niet bij jou afgaat! Barst
de bom, beantwoord je de vraag. Wie wint deze quiz?
Levend sjoelen
Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet met simpelen
sjoelstenen dit keer. Nee, je gaat zelf als een malle over die baan.
Benieuwd hoe dat gaat? Doe mee!

 



BSO DTB
16 augustus t/m 20 augustus

Woensdag 18 augustus
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!

Vrijdag 20 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 DTB
23 augustus t/m 27 augustus

Superhelden en schurken - BSO de Baluga's en
Sharks
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! In plaats
van op onze gebruikelijke locatie starten wij, en eindigen wij de dag deze
gehele week bij BSO het Lint. Maandag, dinsdag en donderdag sluiten wij
gedeeltelijk aan bij de kinderen van de locatie LTC Keenenburg voor
activiteiten. Deze dagen zijn wij rond 17.00 uur terug bij BSO het Lint. Deze
week gaat een aantal kinderen ook kamperen (vanaf dinsdag de 24e), er zijn
nog een paar plekjes vrij! Inschrijven via:
https://kickertje.jibbie.nl/activiteiten/9753.

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

Kickergroetjes,

Anita, Freya, Melany en Inge

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 DTB
23 augustus t/m 27 augustus

Woensdag 25 augustus
Graffiti van mos
Hoe leuk is dit een graffiti kunstwerk van natuurlijke materiaal. Ben benieuwd wat jij ervan maakt.

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af! Wie heeft als eerste de kaart
vol? Wie een valse bingo heeft doet een dansje!
LEGO Masters
Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens Brickmaster en wint het gouden steentje?

Donderdag 26 augustus
Snelle schurken en unieke helden

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. Is deze dag niet jouw opvangdag, dan ben je alsnog
van harte welkom om te komen kijken naar de roofvogelshow. Wij vinden het wel fijn om te weten op
hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. Gratis inschrijven via:
https://kickertje.jibbie.nl/activiteiten/9836.
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
Bouw je Superhelden Escaperoom
Altijd al zelf een Escaperoom willen maken? In deze activiteit leer je hoe je dat stap voor stap kunt
doen. En daarna kun je de Escaperoom natuurlijk ook laten testen! Alleen voor superhelden!
Playback je idool!
In deze Playback je superidool! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te
zijn. Het kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

 


