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BSO Oranje Nassauplein
11 juli t/m 15 juli

Gaan met die liaan: zomervakantie week 1:Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

De vakantie is begonnen en dat betekent dat wij de komende weken op
ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met die liaan! Waar denk
jij aan als je het woord 'jungle' hoort? Welke dieren leven er? En welke planten
groeien er?

Ook stropen we onze mouwen op want we spelen verschillende jungle spellen.
Zo klimmen we donderdag in palmboom om kokosnoten te plukken en
springen we door de Jeep heen. Alles kan!

Neem deze hele vakantie je zwemkleding mee op warme dagen en zorg dat je
lekker kan bewegen tijdens al onze sportieve activiteiten.

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes

van het BSO team

Maandag
Kokosmakronen
Vind jij kokosmakronen ook zo lekker?! Heerlijk maar ook vaak erg zoet
en vet. De hoogste tijd om eens samen te kijken of we het iets subtieler
kunnen aanpakken!
Jungle zumba door dansjuf Danielle

10.00-11.00 @ BSO het lint
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een
dansstijl wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen
op vrolijke junglemuziek!
Pop-up aapje
Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met een
satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk aapje op en neer.

 



BSO Oranje Nassauplein
11 juli t/m 15 juli

Dinsdag
Sterrenkijker
We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het nacht wordt.. We maken onze
eigen sterrenkijker en kunnen de sterrenbeelden gaan ontdekken.
Jungle tikkertjes & treffers
Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt allemaal aan bod tijdens deze
sportieve mix van jungle spelletjes.

Woensdag
Mueslirepen
Echte energiebronnen zijn deze repen. Heerlijk met noten en zaden bakken we ze in de oven.

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Donderdag
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast in
tropische sferen!
Geblinddoekt natuurmemory
Hoe goed is jouw geheugen? We gaan naar buiten om geblinddoekt memory te spelen, met spullen uit
de natuur. Cool!
Jungle spring (kussen) sportdag

14.30-17.00 uur
Tijdens deze leuke jungle sport en spring dag hebben we verschillende spellen en luchtkussens om
veel springplezier te beleven.
Trek sportkleding aan, aangepast op het weer. Makkelijke schoenen (geen slippers ivm rennen)

Vrijdag
Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood! Wij maken het zelf en leren welke ingrediënten er
allemaal in moeten.
Prachtige papegaaien
Papegaaien zijn zulke mooie dieren. Ze zijn er in veel verschillende soorten en maten. Wij gaan aan de
slag om zelf een papegaai te maken! Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Welke kies jij?

 



BSO Oranje Nassauplein
18 juli t/m 22 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 2: Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel
kunnen zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is.

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel
planten, dieren en mensen erg afhankelijk van de jungles. De jungle zorgt voor
regen, het filteren van het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt
de jungle een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Door het
kappen van de bomen verdwijnen de jungles en ook verdwijnen er veel
diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop komt te staan! Tijd voor actie
dus...! Doe je mee?! Red het regenwoud door meer over deze mooie plek te
leren!

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Jungle expeditie
Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele
avonturen te beleven. Ga je mee?
Drumcaravan op locatie

10.00-12.00 op locatie
De drumcaravan komt langs op locatie. In de caravan kan je leren
drummen. Geen zorgen voor geluidsoverlast want met de koptelefoon
op horen andere niks!

Dinsdag
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna
drinken we ons zelfgemaakte sapje.
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen!
Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken! Ben je ook zo benieuwd
hoe we dat gaan doen?

 



BSO Oranje Nassauplein
18 juli t/m 22 juli

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller
je moet lopen.

Woensdag
Plant de bomen!
Ben jij snel genoeg en kan jij zoveel mogelijk bomenzaadjes planten? Tijdens een spannend ren spel
mag je het laten zien!
Help! De aarde warmt op!
De opwarming van de aarde is iets waar we allemaal mee bezig zijn. Hoeveel weet jij hier eigenlijk van?
We leren meer over dit onderwerp en doen coole proefjes!

Donderdag
Uitstapje kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof
De kinderboerderij is een mooie plek om alle boerderij dieren te bekijken. In de lente zijn er allemaal
kleine geitjes, kuikentjes en kleine konijntjes geboren. We brengen een bezoekje en spelen in de
(water)speeltuin.
Neem je zwemkleding mee!

Vrijdag
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan hier
koekjes van bakken.
Boomschorsspel
We spelen "boomtikkertje" en leren over de verschillende bomen om ons heen. Doe je mee?

Monkeytown Rijswijk

11.00 - 15.00 uur
Ga je mee op uitstapje naar Monkey Town Rijswijk? Deze locatie is 1 grote jungle. Omdat het vakantie is
eten we lekker een patatje tussen de middag.
Trek sokken aan of neem deze mee. Sokken zijn verplicht bij Monkey Town.

 



BSO Oranje Nassauplein
25 juli t/m 29 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 3: Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote gezellige
beestenboel in de jungle! Er leven heel veel verschillende soorten dieren, elk
met hun eigen eigenschappen. Het zijn dieren die je hier in Nederland niet 'in
het wild' zult tegenkomen. Maar hier komt deze week verandering in!

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel van gave spellen
en leuke knutselactiviteiten.

Het wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn er helemaal klaar
voor. Gaan met die liaan!

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een
heerlijke cocktail, sprekend een toekan!
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!
UItstapje Avonturia de vogelkelder

11.00-15.00 uur
Ga je mee op avontuur in de Mappa Mundia op zoek naar professor
Das? Ontmoet de verschillende tropische dieren.

 



BSO Oranje Nassauplein
25 juli t/m 29 juli

Dinsdag
Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke
lijnen). Die kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!
Olifantentandpasta
Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel veel tandpasta voor nodig.
Maak het zelf tijdens dit experiment!
Jungle challange bij LTC

10.00-12.00 bij LTC door Double sports.
Met ons BSO team gaan we de jungle challenge bij BSO LTC Keenenburg aan! De superstormbaan,
bubble voetbal, en andere luchtkussens staan klaar om de uitdaging met anderen aan te gaan!

Woensdag
De jaguar is op jacht
In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars hebben honger en zijn op zoek naar eten.
Jaag mee!
Animalsquishy
Squishy's: Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te maken. Kies het dier wat je het allerleukste
vindt en maak je eigen animalsquishy!

Donderdag
Jungledieren soortgenoten gezocht
Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Doe mee en kijk of
het lukt!
Op bezoek bij locatie LTC in Schipluiden

11.00-12.00 uur
Bij LTC staat er een 27 meter lange stormbaan lukt het jullie om de hele weg te trotseren? Onderweg er
naar toe spotten wij vogels.
Roar! Jungle Lipdub
Heb jij thuis nog jungleaccessoires? Een knuffelslang, safarihoed of slingeraapjes? Neem ze mee voor
de coole Jungle lipdub die we als BSO gaan opnemen!

 



BSO Oranje Nassauplein
25 juli t/m 29 juli

Vrijdag
Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Wordt ranger en ga op het
geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.
Drumcaravan komt op locatie

10-12.00 uur bij BSO het Lint
We gaan leren drummen in de drum caravan. Met onze koptelefoon op kan je filmpjes en uitleg volgen
en niemand die wat hoort!
Buigbare aapjes
Deze aapjes zien er super lief uit! Je kunt ze gemakkelijk maken met pijpenragers en houten kralen.

 



BSO Oranje Nassauplein
01 augustus t/m 05 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 4: Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

Jullie zullen ondertussen al wel échte jungle-experts zijn! Want wat hebben we
al veel gedaan en geleerd deze vakantie. Deze week gaan we hier vrolijk mee
verder. We zijn helemaal in onze sas in het moeras!

We maken krokodillen soep en bouwen onze eigen waterbaan. Wist je dat er in
de tropen ook veel stropers en smokkelaars zijn? We leren wat de douane kan
doen aan illegale handel en spelen daar een leuk spel bij.

Ook willen we je als tip meegeven om alvast je stembanden te smeren voor een
te-gekke challenge: de 'finish the lyrics' challenge! Welke jungle-hits ken jij
allemaal? Zing de zinnen af zodra de muziek stopt. Roarrrr!

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Finish the lyrics challenge - Jungle stijl
In deze challenge pakken we de microfoon er bij en letten we goed op..!
Stopt de muziek? Zing dan de zin verder. Degene die het meeste goed
heeft gezongen, wint de challenge!
Moddersoep
Moddersoep klinkt misschien een beetje vies, maar deze moddersoep
is om je vingers bij af te likken. We maken het met bruine bonen,
soepgroenten en aardappels. Mmmmmmm!
Apentikspel @ gymzaal het Lint

10.00-12.00 uur bij BSO het Lint
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet
geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker
uit!
Deze activiteit wordt samen met BSO het Lint gegeven.

 



BSO Oranje Nassauplein
01 augustus t/m 05 augustus

Dinsdag
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? We gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en
takken om zelf een waterbaan te maken.
Krokodillensoep
Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Jungledieren kunst
Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is eigenlijk best simpel, maar het ziet er
mega cool uit! Welk dier zou jij graag willen tekenen?

Woensdag
Tijgerhandelspel
Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt, maar kijk uit voor de politie!

Uitstapje speeltuin de Kieviet voor 8 jaar en ouder.

11.00-15.00 uur
Dit uitstapje is voor de oudste kinderen op de BSO. Met de kicker bus rijden we naar de speeltuin waar
heerlijk gespeeld kan worden. Bij warm weer is er ook gelegenheid om te zwemmen dus vergeet zeker
je zwemkleren niet.
Zwemdiploma vereist

Donderdag
Mad science workshop: Wetenschap voor detectives

13.00-14.00 uur
In de jungle hebben ze veel te maken met stropers en smokkelaars want daar kan je je goed verstoppen
tussen alle planten. Gelukkig leren we van een echte professor hoe we deze smokkelaars aan kunnen
pakken!
Douanespel

15.30-16.30
De smokkelaars moeten proberen het geld over de grens te smokkelen zonder getikt te worden door de
douaniers. Welk team brengt het meeste geld bij de posten?

 



BSO Oranje Nassauplein
01 augustus t/m 05 augustus

Vrijdag
Bzzz...een muskiet!
Weet jij wat een muskiet is? Het is een soort steekmug die voornamelijk in warme gebieden leeft.
Samen knutselen we dit insect van verschillende materialen.
Pootjes Safari speurtocht
Kan jij aan de hand van de dierensporen ontdekken welk jungle dier wij zoeken? We speuren naar alle
dieren met verschillende opdrachten onderweg.
Capoeira

13.00-14.00 uur
Dans, zingen, muziek maken, theater spel; het zit allemaal in deze Braziliaanse vechtkunst. Samen
dien wij dit in de ‘roda’, de magische cirkel van capoeira. Docent Arnold laat je kennis maken met
Capoeira!

 



BSO Oranje Nassauplein
08 augustus t/m 12 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 5: Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

In de jungle zijn survival skills mega belangrijk! Er is geen elektriciteit,
drinkwater en ook geen Wi-Fi. Googelen? Dan kan helaas niet! Je bent volledig
op jezelf aangewezen. Door je kennis te gebruiken kun je de jungle tot een hele
fijne en veilige plek maken, voor jezelf én voor elkaar. Weten jullie bijvoorbeeld
hoe je een kampvuur maakt? Of hoe de verschillende sterrenbeelden er uit
zien?

We leren om eerste hulp te geven met behulp van geneeskrachtige planten.
Ook maken we onze eigen kaarsen: handig als het donker wordt!

Tijdens Expeditie Robinson worden jullie vaardigheden getest. Het komt dan
aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van je zintuigen.
Slagen jullie voor deze spannende proeven? Kom ook naar de BSO en word een
echte survival expert!

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Word een echte scout
Yalahiii! Dit is de openingsgroet van de welpen bij de scouting. Het
betekent 'laten wij gaan jagen!' We gaan allemaal scouting-activiteiten
doen. Wie is de beste padvinder van ons allemaal?!
Kampvuurtje
We maken een eigen kampvuur. Misschien kunnen we er wel
marshmallows op bakken of juist een spannend jungle verhaal er bij
vertellen.

 



BSO Oranje Nassauplein
08 augustus t/m 12 augustus

Dinsdag
Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei soorten groente. Lekker, mooi van kleur
en te gebruiken als bijgerecht of tussendoortje.
Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd, maar het kan! Laat je creativiteit de
vrije loop en speur met je 'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei wilde dieren...
Freek Vonk Vlog
'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt filmdagboek net als Freek Vonk. Camera klaar?
Actie!

Woensdag
Aardappels poffen
Aardappels poffen is één van de lekkerste manieren om aardappels te bereiden. Met de magnetron
gaat dat het snelst, maar in de oven of zelfs op de barbecue worden ze nog lekkerder!
Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen! We maken een ontdekkingstocht waarbij
we met onze zoekkaart van alles te weten komen over waterdiertjes.
Capoeira

13.00-14.00 uur
Dans, zingen, muziek maken, theater spel; het zit allemaal in deze Braziliaanse vechtkunst. Samen
dien wij dit in de ‘roda’, de magische cirkel van capoeira. Docent Arnold laat je kennis maken met
Capoeira!

Donderdag
Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van zintuigen. Alleen de
personen die alle eigenschappen bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.
Natuur EHBO
In de natuur staan talloze geneeskrachtige planten. Sommige daarvan vind je ook gewoon in bermen
en tussen stoeptegels. Zullen wij op onderzoek uitgaan?
Reptielen van Exotus Serpenti op locatie het Lint

10.00-11.00 uur @ BSO het Lint
Exotus Serpenti komt langs op locatie het Lint en neemt een luipaardgekko, blauwtongskink,
regenboog boa en een reuzenslak mee naar de locatie. Durf jij de dieren vast te houden of te aaien?

 



BSO Oranje Nassauplein
08 augustus t/m 12 augustus

Vrijdag
Hutten bouwen
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut.

Jungle rugby
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de rugby als eerste in de
waterbak?
Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf
onze eigen picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

 



BSO Oranje Nassauplein
15 augustus t/m 19 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 6. Froggies
en Walrussen
Hallo allemaal,

De laatste week van de vakantie is helaas alweer aangebroken. Wij sluiten deze
vakantie op een feestelijke manier af: we houden ons namelijk bezig met
jungle movies en sluiten vrijdag af met een schuimparty! Kun jij een paar films
bedenken die zich in de jungle afspelen? Of waar jungle-dieren in voorkomen?
Denk bijvoorbeeld maar eens aan Tarzan of Jungle Book! Dit zijn films die heel
erg goed aansluiten op ons thema! We gaan hier allerlei leuke dingen mee
doen.

Maak bijvoorbeeld eens coole dreadlocks, zoals Tarzan. Of maak een
grrrruwelijke lekkere leeuwensnack. Apenkooien mag natuurlijk ook niet
ontbreken, toch?!

Dus waarom een film kijken, als je deze leuke activiteiten kunt doen?! Blijf niet
langer op de bank zitten, maar mov(i)e jezelf naar de BSO!

Op woensdag en vrijdag is de opvang voor alle kinderen van het Oranje
Nassauplein op de locatie het Lint.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Regenboog kameleon
Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens
aan het bordje, dan zul je het wel zien!
Jungle Book mini-theater
Maak jouw eigen Jungle Book voorstelling in een zelf geknutseld mini-
theater! Waar gaat jouw verhaal straks over?

 



BSO Oranje Nassauplein
15 augustus t/m 19 augustus

Dinsdag
Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden.
Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel meer!
Uitstapje Jumpsquare Rijswijk

11.00-12.30 uur
Bij Jumpsquare Rijswijk kan je verschillende tijden springen op trampolines of airtracks. Boek vooraf
een reservering en heb 2 uur spring plezier! Eet erna een lekker boterhammetje en kom even bij om af
te sluiten met klimmen en klauteren bij Monkey Town wat er direct naast ligt!
Trek lekker zittende kleren aan of sportkleding wat niet te warm is.
Monkeytown Rijswijk

13.00-16.00 uur
We gaan klimmen en klauteren en misschien zelf wel glow in the dark midget golfen. Alles is helemaal
in jungle thema en dus het perfecte uitje in deze vakantie.
Sokken verplicht dus neem deze mee!

Woensdag
Koning of koningin van de jungle
Een echte koning of koningin van de jungle draagt een schitterende kroon. Knutsel je eigen kroon van
papier en zet hem op!
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?
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een
leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Donderdag
Dansende slangen & vliegende vliegers
Laat een slang dansen en een vlieger opstijgen in de lucht. Allemaal met de kracht van een magneet!
Tegelijkertijd leer je wat voor dingen magneten aantrekken
Dready dreadlocks
Met het juiste materiaal en enige oefening maak je zelf kleurrijke dreadlocks voor kort en lang haar.
Maak je look helemaal af met bijpassende accessoires. Je eigen trendy haarlijn...hoe stoer is dat?!
Apentikspel @ gymzaal het Lint

15.00-17.00uur
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd
een feest om te doen. Leef je lekker uit!

 



BSO Oranje Nassauplein
15 augustus t/m 19 augustus

Vrijdag
Healthy Lion
Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel.
Wij maken hier de gezonde variant van!
Afsluitende schuim party @ BSO het Lint

11.00-16.00 uur
We sluiten de vakantie af met een schuimparty en springen op het springkussen.
Neem je zwemkleding mee!

 


