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BSO Oranje Nassauplein
11 juli t/m 15 juli

Gaan met die liaan: zomervakantie week 1: Orka's en
Plonsjes
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
Welk junglebeest is er naar de wc geweest?
Volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter welk
junglebeest er naar de wc is geweest!
Jungle tikkertjes & treffers
Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt
allemaal aan bod tijdens deze sportieve mix van jungle spelletjes.

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.
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.

 



BSO Oranje Nassauplein
11 juli t/m 15 juli

Woensdag
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze
creativiteit helemaal de vrije loop laten!
Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Donderdag
Wij gaan op berenjacht!
Wij gaan op berenjacht! We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag! We zijn niet bang. Doe
je mee met dit leuke spel?!
Jungle spring (kussen) sportdag

9.45-12.30 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: Orka's en
Plonsjes
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
Schaduwkunst
In een spel met licht en schaduw gaan we proberen bijzondere
tekeningen te maken.
Boompje wisselen
Wissel sneller van boom dan alle anderen. Dat is de enige manier om
vrij te blijven. Lukt het jou om snel een boom te pakken te krijgen?
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18 juli t/m 22 juli

Dinsdag
Mad Science Fladderende vogels workshop

11.30-12.30 uur op locatie
Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied. Zo doen vogels dat ook. Maar waarom leggen
sommige vogels grote eieren, andere kleintjes en waarom heeft niet elk ei dezelfde kleur? De
leerlingen ontdekken dit tijdens deze les. Ook leren ze mannetjesvogels van de vrouwtjes te
onderscheiden. Vervolgens kruipen ze zelf in de huid van een vogel en proberen ze wormen te pikken
uit het zand, insecten te vangen uit de lucht of voedsel te vissen uit het water. Daarbij mogen ze hun
handen natuurlijk niet gebruiken, want vogels hebben immers een snavel om mee te eten…
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken!

Woensdag
Vlinders voeren
Vlinders zijn prachtig om te zien! Ze hebben allerlei mooie kleuren en vliegen in het rond. Bekijk ze goed
van dichtbij met deze zelfgemaakte vlinder voederschaal.
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we proefjes doen om
tornado's, regen en wolken te maken!

Donderdag
Loose Parts
We proberen niet alleen goed op het regenwoud maar ook op de aarde te passen en gaan daarom
spullen opnieuw gebruiken. We spelen er lekker mee!
Woudreus
In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen zijn hartstikke belangrijk voor onze planeet.
Maak een eigen 'woudreus' van fruit en eet het lekker op!

Vrijdag
Maak zelf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid van regen
namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!
Monkeytown Rijswijk

11.00-15.00 uur
Ga je mee op uitstapje naar de jungle van Monkey Town Rijswijk? Klimmen, klauteren of juist glow in
the dark midgetgolfen? Dit is een ultieme jungle ervaring. Omdat het vakantie is vieren we dit met een
lekker patatje bij Monkey town.

 



BSO Oranje Nassauplein
25 juli t/m 29 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 3 Orka's en
Plonsjes
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. Ook gieren we met dieren en feesten we als
beesten tijdens onze disco in dierenthema.

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
UItstapje Avonturia de vogelkelder

11.00-15.00 uur
Ontdek de verschillende dieren in de dierenwinkel en ga op
ontdekkingstocht in de Mappa Mundia. Kunnen jullie professor Das
vinden en meer te weten komen over zijn avonturen?
Maak je eigen bioscoop met de grappig film George of the Jungle

16.00-17.30 op locatie
Maak met beamer en scherm je eigen bioscoop. Dan kunnen we lekker
bijkomen van ons uitstapje bij de vogelkelder. Lekker popcorn erbij en
chillen maar.

 



BSO Oranje Nassauplein
25 juli t/m 29 juli

Dinsdag
Drinken bij de waterpoel
Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar
zijn ze wel snel genoeg?
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Toffe toekans
Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Omdat ervoor te zorgen
dat we nog wat vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Woensdag
Uitstapje kinderboeken museum.
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.
Wiebelende slangen
Laat de slangen bewegen door slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?! Doe
mee en ontdek hoe dit zit.

Donderdag
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt
natuurlijk maar als lekkere snack!
Jungledieren soortgenoten gezocht
Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Doe mee en kijk of
het lukt!

Vrijdag
Bruisende kokosnoot
Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen en
bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!
Party Animals
Word een echte Party Animal! We gaan gieren met dieren en feesten als beesten! We doen allerlei
danspelletjes en houden een disco in dierenthema.
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
01 augustus t/m 05 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 4 Plonsjes
en Orka's
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 een eigen jungle wasstraat om met de fietsjes en stepjes door heen
te gaan. Neem dus vooral je zwemkleding mee! Als het te slecht weer is zullen
we ons programma aanpassen en een ander moment zoeken voor de leuke
water activiteiten. Ook ontmoeten we de boerderij dieren die we zelf mogen
verzorgen.

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
Luie luiaards
Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje lui, hij
beweegt erg traag! Maak je eigen luiaard en neem hem overal mee naar
toe.
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek
een sportieve outfit aan die nat mag worden en doe mee!

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.
Kinderboerderij op locatie het Lint

10.00-10.30 uur
Dietske komt langs met verschillende boerderijdieren. Zo leren we over
konijnen, geitjes en pony s. We mogen ook de dieren verzorgen en
aaien.
Deze activiteit kan niet doorgaan wanneer het warmer is dan 25
graden ivm de gezondheid van de dieren.
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01 augustus t/m 05 augustus

Woensdag
Gekko's en andere hapjes
We maken reptielen! Dat klinkt gek.. Maar het is echt waar! We maken reptielen van fruit en/of
groenten. Dat is nog eens een originele snack!
Tijgerhandelspel
Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt, maar kijk uit voor de politie!

Donderdag
Slangen varia
We gaan aan de slag met het maken van sissende slangen! Wie maakt de langste, mooiste of
gevaarlijkste slang? Leef je helemaal uit en kies de slang die jij graag zou willen maken!
Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten.
Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!
De jungle wasstraat
We zijn net op safari geweest door onze jungle. Welke dieren hebben jullie allemaal gespot? We
kwamen alleen precies in een hevige bui terecht met modder! We fietsen, steppen of skelteren door de
waterbaan gemaakt met en door de kinderen!
Neem je zwemkleding mee!

Vrijdag
Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend met een bal beginnen we met
het uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?
Blotevoetenpad
Bij een blotevoetenpad loop je over allerlei verschillende ondergronden, zodat je met je blote voeten
kunt ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Doe je mee?

 



BSO Oranje Nassauplein
08 augustus t/m 12 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 5: Plonsjes
en Orka's
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 ontmoeten we deze week verschillende tropische dieren.

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
Kampvuur van papier
Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We hebben
wat toiletrolletjes en stenen nodig. Help je mee?
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?!
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.

Dinsdag
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...
Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een
kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!
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Woensdag
Exotus Serpenti komt langs met verschillende reptielen.

10.30-11.30 bij BSO het Lint
Een slak in de tuin hebben we allemaal wel eens gezien maar heb je ook wel eens zo'n grote slak gezien
als Turbo de Reuzenslak? Er zijn nog veel meer dieren mee. Wie o wie durft ze te aaien of vast te
houden?
Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook nog leuk kunt spelen. Binnen
of buiten: net wat je wilt!
Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige top van
de boom te bereiken?

Donderdag
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?
Een giraf kan niet dansen
Samen leren we verschillende dansstijlen en leren we onze eigen dans! Net als Gerard de giraf in het
boek 'Een giraf kan niet dansen'.
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen
kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!
Exotus Serpenti komt langs met verschillende reptielen.

10.00-11.00 BSO het Lint
Een slak in de tuin hebben we allemaal wel eens gezien maar heb je ook wel eens zo'n grote slak gezien
als Turbo de Reuzenslak? Er zijn nog veel meer dieren mee. Wie o wie durft ze te aaien of vast te
houden?

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

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 Plonsjes
en Orka's
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 door te dansen in het schuimbad. Daarnaast mag er
natuurlijk ook lekker buiten gespeeld worden of op het springkussen
gesprongen worden!

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.

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!
Eetbare pinguïns
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je
zelf pinguïns kunt maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de
slag!
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een
onderdeel van is? We gaan er achter komen tijdens dit leuke spel!
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Dinsdag
Water, vuur, lucht
Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw naam niet genoemd?
Houd dan je handen achter je rug!
Kaa de slang
Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na en maak slingerende bewegingen.

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!

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!
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?!
Capoeira

13.00-14.00 uur buiten op het grasveld
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
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?!
Mowgli's smoothie
Met een papaya als belangrijkste ingrediënt krijgen we een smoothie met een heerlijke zoete smaak!

Jungle estafette
Rol de rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er klaar voor om helemaal de
beest uit te hangen?!
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Vrijdag
Natuurlijke katapult
Heb jij wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel iets mee wegschieten. Wij
maken een handkatapult met een tak!
Afsluitende schuimparty met springkussen

11.00-16.00 uur.
We sluiten de zomervakantie af door te dansen in het schuimbad. Daarnaast mag er natuurlijk ook
lekker buiten gespeeld worden of op het springkussen gesprongen worden.
Neem je zwemkleding mee!

 


