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BSO het Lint
19 juli t/m 23 juli

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

Dit is de eerste week van onze vakantie in het thema: superhelden en
schurken. Wat weten wij van helden en schurken? Kan iedereen een held zijn?
Wie is jouw held? Deze week beginnen we met de looks want het is natuurlijk
erg belangrijk hoe een superheld of schurk eruit ziet. Het maakt niet uit welke
dag je bij de BSO bent; iedereen kan zijn of haar heldencape versieren! De BSO
ruimte wordt steeds meer omgetoverd met onze krachten.

Kickergroetjes,

Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 19 juli
Boze of lachende bomen
Heb je wel eens bomen zien lachen? Of boze bomen gezien? Als je komt
kun je het zelf maken! We gaan bomen met behulp van klei tot leven
brengen, wat voor gezicht geef jij de boom?
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water.
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook
je petje niet mee te nemen.
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een
oud t-shirt te verknippen. Hoe versier je jouw cape?

Dinsdag 20 juli
Feest met de Muziekmees!
De Muziekmees is een van onze helden! Vandaag komt hij bij 't Kickertje
op bezoek om samen met ons volop muziek te maken en onze ritme en
swing krachten te testen.
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We
spelen volleybal met waterballonnen.
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een
oud t-shirt te verknippen. Hoe versier je jouw cape?

 



BSO het Lint
19 juli t/m 23 juli

Woensdag 21 juli
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! En niet zomaar een masker: een superhelden-
masker!
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud t-shirt te verknippen. Hoe
versier je jouw cape?

Donderdag 22 juli
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud t-shirt te verknippen. Hoe
versier je jouw cape?
Modder helden
Neem je oude kleren mee misschien gaan we wel lekker modderen in de zandbak

Drijvende tekening
Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt laten drijven. Geloof je het niet? Kom het zelf
maar proberen!

Vrijdag 23 juli
Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud t-shirt te verknippen. Hoe
versier je jouw cape?
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!
LEGO Bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo?
Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

 



BSO het Lint
26 juli t/m 30 juli

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

Denk je aan superhelden dan denk je aan superkrachten! Kan je goed
luisteren, ben je sterk of kan je goed bouwen? Ontdek wat jouw superkrachten
zijn!

Kickergroetjes,

 Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 26 juli
Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat
de danser onder de stok door danst zonder het te raken. Ben jij een
goede limbodanser?
Bellenblaas spektakel
Hoe maak je de beste oplossing en bellenblaas om zo de beste en
grootste bellen te blazen? Vandaag gaan we je leren hoe je dat doet!

Dinsdag 27 juli
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water.
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook
je petje niet mee te nemen.
Samen sterk
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten. Je
noemt ze halters. Til ze op en...eet ze op! Lekker! Daarna is het tijd voor
een potje touwtrekken. Welk team wint er?
Zandsculpturenchallenge

14.00 uur - 16.00 uur
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?!

 



BSO het Lint
26 juli t/m 30 juli

Woensdag 28 juli
Wie ben ik
Een superheld zijn is meer dan stoer en dapper zijn. Een superheld ben je als je elkaar helpt, elkaar
vertrouwt en accepteert. we gaan een leuk spelletje doen kan jij voelen wie het is ?
Modder helden
Neem je oude kleren mee misschien gaan we wel lekker modderen in de zandbak

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

Donderdag 29 juli
Pijl en boog
We gaan onze eigen uitrusting maken: een pijl en boog! We maken dit van kromme takken of van een
PVC-leiding. Welke maak jij?
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan
het einde?
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
Superhelden Yoga
Superhelden zijn in de weer met het redden van de wereld. Ze moeten dus goed getraind zijn en elk
spiertje in hun lichaam moet voorbereid zijn op alles. Want ze weten maar nooit welke wat hen te
wachten staat. Daarom doen ze naast spieropbouwende trainingen ook aan yoga. Ontdek jouw
superkrachten!
Superhelden proef spel
In superhelden land heb je allemaal verschillende smaken. Denk maar aan zoet, zuur en zout. Wij gaan
allemaal dingen proeven, weet jij wat het is.

 



BSO het Lint
02 augustus t/m 06 augustus

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

In de derde week van de vakantie is ons thema 'Vliegen & Vluchten'. Superman
en Batman vliegen wel eens door de lucht heen. Schurken zijn natuurlijk vaak
op de vlucht. Daarom staat deze week alles in het kader van vliegen, vluchten
en snelheid. 

Kom je deze week ook langs vliegen? 

Kickergroetjes,

Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 2 augustus
Superheldenrace
Onze skelters en steppen bouwen we in teams om tot
superheldenvoertuigen! Hoe gaan deze eruit zien? En welke zijn het
snelst?
Modder helden
Neem je oude kleren mee misschien gaan we wel lekker modderen in
de zandbak
Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke
hotdog broodjes die we zelf bakken.

Dinsdag 3 augustus
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot
dartbord op de grond!
Paard
Politieagenten zijn helden. Je ziet ze te voet, op de fiets, in de auto en
soms ook te paard. Maak zelf je eigen paard of misschien wel je
eenhoorn die je overal mee naar toe kunt nemen.
Edele-eenhoorn-estafette
Spring op je stok-eenhoorntje en rijd de eenhoornrace, bewandel de
draken-eier-loop en sluip om de volle maan heen als een echte tijger!
Dat wordt gaaf!

 



BSO het Lint
02 augustus t/m 06 augustus

Woensdag 4 augustus
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water.
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook je petje niet mee te nemen.

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.
Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen bij de Keen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies
mogen worden. Let op: dit is alleen voor stoere jongens en powergirls!

Donderdag 5 augustus
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan vliegen. We
maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.
Natuurspeeltuin Avonturis
Ga klimmen, vies worden, dammetjes in water bouwen, schommelen, met de kabelbaan en test je
vlieger! Zoek naar kleine beestjes, vlinders, vogels of sta misschien wel oog in oog met een vosje. En wie
weet wat je allemaal nog meer kunt ontdekken en beleven..

Vrijdag 6 augustus
Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door
danst zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?
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 het Lint
09 augustus t/m 13 augustus

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

Helden en schurken vanuit Walt Disney boeken en films komen deze week
voorbij. Ken je Dombo, Alladin, de Kleine Zeemeermin en Mickey? Deze week
komen er meerdere helden en schurken vanuit deze wonderlijke wereld
voorbij. Heb je een leuke outfit in dit thema dan vinden wij het leuk dat je deze
komt showen.

Kickergroetjes,

Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 9 augustus
Kicker Camping
Vandaag brengen wij met de BSO-bus een bezoek aan de Kicker
Camping in Schipluiden (LTC Keenenburg) waar we volop leuke
activiteiten doen als sportheld, chillheld en creatieve held! Om
vervoerd te worden in de BSO-bus (voorheen de Stint) dient
toestemming te worden gegeven. Dit kunt u doen via het ouderportaal
of de app.
Filmmiddag
Na ons leuke avontuur bij de Kicker Camping, gaan wij vanmiddag
chillen tijdens een Disneyfilm. We creëren een lekkere chillplek met
kussens en

Dinsdag 10 augustus
Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat
de danser onder de stok door danst zonder het te raken. Ben jij een
goede limbodanser?
Helden Stenen
Vrolijk word je zeker, als je een Helden Steen vind! De steentjes zijn
namelijk omgetoverd tot heuse helden kunstwerkjes. Wij gaan ze
maken én daarna verstoppen!
De Kofferrace
Als je op vakantie gaat of gaat logeren bij opa en oma heb je een koffer
of een tas nodig. Daarom gaan wij koffers en tassen verzamelen! Wie
kan de meeste koffers dragen?

 



BSO het Lint
09 augustus t/m 13 augustus

Woensdag 11 augustus
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook je petje niet mee te nemen.

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.

Donderdag 12 augustus
Schilderen met je voeten
We maken een schilderij op een aparte manier, we schilderen namelijk met onze voeten! Een leuke
uitdaging: want hoe kun je eigenlijk precies schilderen met je tenen?
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Sprookjesachtig lekkere paddenstoel
hokus pokus pilatus pas, ik wil dat er wat lekkers was.

Vrijdag 13 augustus
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook je petje niet mee te nemen.

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 het Lint
16 augustus t/m 20 augustus

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

Er was eens...In veel sprookjes komen helden en schurken voor. 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.

Kickergroetjes,

Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 16 augustus
Schilderen met water
De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een
emmer met water en een kwast en schilderen maar!
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
Modder helden
Neem je oude kleren mee misschien gaan we wel lekker modderen in
de zandbak
Oosterse sfeerlichten
Sfeervolle lampjes in een mooi Oosters ontwerp geven een kleurig licht
aan de ruimte. Leuk om te maken en het geeft zelfs een beetje ene
mysterieus sfeertje.
Natuur toverstaf
We gaan buiten op zoek naar een stok en verschillende
natuurschatten. We maken daar een toverstaf van! Hocus pocus
pilatus pas!

 



BSO het Lint
16 augustus t/m 20 augustus

Woensdag 18 augustus
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met waterballonnen.

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
De Mestkever
Wanneer een kleine, brutale mestkever uit de koninklijke paardenstal wordt gegooid, trekt hij de wijde
wereld in.... Luister je mee hoe dit sprookje afloopt? Het sprookje zit vol met grapjes en liedjes. Na
afloop spelen wij het sprookje na.
Modder helden
Neem je oude kleren mee misschien gaan we wel lekker modderen in de zandbak

Insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-rolletjes? Misschien hebben jullie in de tuin
zelfs nog wel (ventilatie-)bakstenen die jullie niet meer nodig hebben? Ook stukken hout zijn welkom.
Neem wat mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel van. Waarom we dat gaan maken
leggen we je nog uit!

Vrijdag 20 augustus
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook je petje niet mee te nemen.

Roodcapeje
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. Is het niet jouw opvangdag? Geeft niets. Jij kunt gewoon bij
deze voorstelling aanwezig zijn. Wel vinden wij het fijn om te weten op hoeveel kinderen wij kunnen
rekenen. Inschrijven doe je gratis via onze activiteiten website Jibbie:
https://kickertje.jibbie.nl/activiteiten.
Wolfje, hoe laat is het?
Doe mee met dit spannende tikspel met de wolf!

 



BSO het Lint
23 augustus t/m 27 augustus

Superhelden en schurken - BSO Brulkikkers, Kermits,
Kikkervisjes en Stekelbaarsjes
Hallo allemaal!

Dit is alweer de laatste vakantieweek. Ken je het boek Kikker is een held? Deze
week sluiten wij af met dit prentenboek. De avonturen van Kikker als held en
veel andere avonturen beleven wij samen deze week!

Kickergroetjes,

Danielle, Jerney, Marian, Petra, Sabrina, Wendy, Shirley en Kim

Maandag 23 augustus
Spetter spatter spater met mooi weer spelen wij lekker buiten met water.
Vergeet bij mooi weer niet je handdoek, zwemkleding en misschien ook je petje
niet mee te nemen.

Ik ben Kikker!
In de vrolijke tentoonstelling Ik ben Kikker komt de wereld van Kikker
tot leven: kom schatgraven met Beertje en Kikker, zagen en schilderen
met Rat en met Varkentje bakken ze een heerlijke taart.
Coole kikker-kaarsenhouder
Van een brok klei maken we een prachtig waxinelichthoudertje in de
vorm van Kikker of een van zijn vriendjes. Ben je benieuwd? Het wordt
zo leuk, je moet zeker meedoen!

Dinsdag 24 augustus
Zo trots als een pauw
Pauwen kunnen ontzettend trots zijn. En terecht want ze hebben
natuurlijk hele mooie veren! Daar kunnen we allemaal wel een beetje
jaloers op zijn. Nadat we een bezoekje hebben gebracht bij de pauw in
de kinderboerderij waar we lekker picknicken en spelen, maken we
vandaag onze eigen pauw!
Groeiende grasrupsen
Heb jij wel eens een rups gezien? Bijzondere beestjes zijn het hè? Ze
zijn er in veel verschillende vormen, maten en soorten. Wij maken een
hele bijzondere soort rups: een grasrups! Doe je mee?

 



BSO het Lint
23 augustus t/m 27 augustus

Woensdag 25 augustus
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

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. Ook als het vandaag je opvangdag niet is dan ben je
van harte welkom om naar deze toffe vogelshow te komen. Wij willen heel graag weten wie wij kunnen
verwachten. Inschrijven via onze activiteitenpagina Jibbie: 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 met Kikker en zijn vriendjes!

Vrijdag 27 augustus
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!
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!

 


