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BSO DTB
11 juli t/m 15 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 1 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal!

De vakantie is nu écht 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?

Wat is ook alweer de jungle? Elke week schrijven wij een stukje zodat wij hier
meer over te weten komen!

De jungle is een soort bos maar dan heel erg dicht begroeit. Als je in een jungle
loopt zie je haast geen hand voor ogen. De bomen houden namelijk het
zonlicht tegen. Er worden ook veel jungles gekapt daarom is de jungle een
soort van bedreigd natuurgebied. Er bestaan ook nog andere namen voor een
jungle dat zijn; het oerwoud en het tropische regenwoud.

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontane uitstapjes kunnen maken.
Neem standaard je zwemkleding, waterschoenen, petje en eventueel eigen
zonnebrand mee.

Kickergroetjes,

Anita, Esmee, Sem en Inge

Maandag 11 juli
Jungle zumba @ BSO het Lint

10.00 uur tot 11.00 uur
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een
dansstijl wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Onze eigen
dansdocent Danielle heeft een stoere dans gemaakt op vrolijke
junglemuziek!
Wie is de Mol?
Speel alle opdrachten om geld voor de pot te verdienen, maar let goed
op! Wie is de saboteur die jullie probeert tegen te werken? Wie is... de
Mol?

 



BSO DTB
11 juli t/m 15 juli

Dinsdag 12 juli
Scrunchies maken!
We maken onze eigen scrunchies! Ze waren helemaal hip in de jaren '90, maar zijn nu weer terug van
weggeweest. Welk stofje kies jij?
Jungle expeditie
Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele avonturen te beleven. Ga je mee?

Pijl en boog
Om een echte Robin Hood te zijn, heb je natuurlijk een goede uitrusting nodig. Maak je eigen pijl en
boog van een pvc pijp!

Woensdag 13 juli
Survivallen @ 2Sur5

10.30 uur tot 12.30 uur
We gaan op uitstapje naar 2sur5. We gaan op de fiets er heen en gaan daar door de modder een
overlevingsparcours doen. Trek oude kleren aan en neem handdoek en droge kleding mee!
Mueslirepen
Echte energiebronnen zijn deze repen. Heerlijk met noten en zaden bakken we ze in de oven.

Donderdag 14 juli
Archery attack @ Outdoor Delft

11.00 uur tot 12.30 uur
Door het bos van Delft kan je schuilen, verstoppen in de bunker en proberen je tegenstander te raken
met pijl en boog. Lukt het jullie om met pijl en boog elkaar af te schieten?
We gaan op de fiets naar Outdoor Delft
Krokodillensoep & brood op een kampvuurtje
Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Vrijdag 15 juli
Bananenbrood
Alle bananen verzamelen! Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier.

 



BSO DTB
18 juli t/m 22 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 2 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal!

Een jungle bestaan uit drie lagen. De bovenste laag bestaat uit; een altijd
groen bladerdak van boomkronen. De middelste laag bestaat uit; een laag
kleine bomen en planten. De onderste laag is de woudbodem. Op de
woudbodem beginnen alle bomen dus zit het vol met de wortels van die
bomen. Ook liggen er allemaal takjes bladeren en modder. Je heb ook nog
soorten jungles; dat zijn de jungles van het laagland het bergland en
mangrovewouden.

Deze week gaan wij als jaguar op jacht, maken wij jungledieren kunst en
survivallen wij als Tarzan en Mowglie door de jungle!

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontane uitstapjes kunnen maken.
Neem standaard je zwemkleding, waterschoenen, petje en eventueel eigen
zonnebrand mee.

Kickergroetjes,

Anita, Esmee en Inge

Maandag 18 juli
Graffiti art

10.00 uur tot 11.00 uur
We leren hoe je een echt street-art graffiti-kunstwerk maakt met
spuitbussen. Doe je ook mee met deze coole workshop?
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!

 



BSO DTB
18 juli t/m 22 juli

Dinsdag 19 juli
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!
Uitstapje Funforest Klimbos in Rotterdam
Met dit uitstapje gaan we verschillende uitdagende parcours aan in het klimbos van Rotterdam. Welk
parcours je mag doen hangt af van je lengte want je moet natuurlijk wel bij het touw kunnen.
Trek dichte schoenen aan. Met open schoenen mag niet geklommen worden.

Woensdag 20 juli
Frozen yoghurt fruitijsjes
Al het zomers fruit verzamelen! Een leuke en lekker koele traktatie voor onszelf. Dat wordt smullen!

Ontsnap uit Château BSO
Een uitstapje van de jungle naar Château BSO! De sleutel krijg je niet cadeau. Puzzel je vrij uit Château
BSO... À bientôt!
De waanzinnige boomhut
Ken jij de boeken uit de serie 'De waanzinnige boomhut'? Zo eentje heb je nog nooit gezien: hij heeft
zelfs een bowlingbaan en laboratorium! Laat je fantasie de vrije loop en bouw je eigen exemplaar.

Donderdag 21 juli
Piñata project
Een piñata is een felgekleurd figuur van papier-maché en komt oorspronkelijk uit Mexico. Het is best
een werkje om er één te maken dus we hebben de tijd nodig! Wat voor jungle dier maak jij?
Zwemfestijn @ zwembad Kerkpolder

13.30 uur tot 16.30 uur
We gaan lekker vrij zwemmen in zwembad Kerkpolder. We koelen heerlijk af in het water!
Kom op de fiets en vergeet je zwemkleding niet.

Vrijdag 22 juli
Dwars door de jungle
In vijf spellen oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige top van de
boom te bereiken?
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?
Capoeira

13.00 uur tot 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 DTB
25 juli t/m 29 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 3 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal!

Waar is de jungle?

De jungle ligt over de hele wereld verspreid. Het ligt in de werelddelen;
Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Australië en op het eiland
Madagascar. Nieuw Guinea heeft de dicht begroeide jungle. Dat ligt in Zuid-
Oost-Azië. De jungle in Australië zijn nog maar klein. In Zuid-Amerika ligt de
grootste jungle. Die jungle ligt in het Amazonegebied. De jungle neemt
ongeveer 10 miljoen vierkante kilometer van de wereld in beslag.

Deze week klimmen wij bij 2SUR5, gaan wij onder andere naar een Super Jungle
Sport Party en komt de Drumcaravan langs!

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontane uitstapjes kunnen maken.
Neem standaard je zwemkleding, waterschoenen, petje en eventueel eigen
zonnebrand mee.

Kickergroetjes,

Anita, Esmee en Inge

Maandag 25 juli 2022
Klimmen @ 2Sur5

10.30 uur tot 12.30 uur
We gaan op uitstapje naar 2sur5 in Wateringen. We gaan op de fiets er
heen en gaan daar klimmen en klauteren in de kas. Iedereen kan op
zijn eigen niveau klimmen.
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 DTB
25 juli t/m 29 juli

Dinsdag 26 juli 2022
Super Jungle Sport Party @ BSO LTC Keenenburg

14.00-16.00 uur
Met ons BSO team gaan we als jungle helden de challange bij BSO LTC Keenenburg aan! De
superstormbaan, get him off en bubble voetbal staan klaar om de uitdaging met anderen aan te gaan!
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!

Woensdag 27 juli 2022
Red de jungle!
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Het gaat niet zo goed met
onze jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!
Jungle muziekbingo
Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen
worden liedjes afgespeeld! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met jungle-muziek! Weet
jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Donderdag 28 juli 2022
Mega stormbaan @ BSO LTC Keenenburg

12.30 uur tot 13.45 uur
Hoe snel kan jij over de mega stormbaan? Met de fiets gaan wij naar BSO LTC Keenenburg om te
klimmen, klauteren en te rennen over de stormbaan.
Kanoen en Suppen @ vaart van Schipluiden

14.00 uur tot 16.00 uur
We gaan lekker kanoen en suppen in de vaart van Schipluiden. Tussendoor kunnen we wisselen van
vaartuig.

Vrijdag 29 juli 2022
Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste
paren bij elkaar en win!
Drumcaravan

13.00 uur tot 15.00 uur
Vandaag komt de drumcaravan langs op locatie. In de bus mag je leren drummen. Geen zorgen voor
geluidsoverlast want door de koptelefoon hoor je alleen je eigen muzikale talent!
Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga op het
geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.

 



BSO DTB
01 augustus t/m 05 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 4 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal,

In een jungle leven duizenden diersoorten, zoals de tijger de papegaai en de
vlinder. Er leven ook giftige dieren. Denk maar eens aan slangen, spinnen en
schorpioenen. Bedreigde dieren vindt je er ook. Een paar voorbeelden zijn;
chimpansee, dwergnijlpaard, Javaanse neushoorn, het liszt-aapje en de orang-
oetang.

Deze week gaan wij survivallen, op expeditie, komen reptielen lang, gaan wij
chillen en nog veel meer!

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontane uitstapjes kunnen maken.
Neem standaard je zwemkleding, waterschoenen, petje en eventueel eigen
zonnebrand mee.

Kickergroetjes,

Esmee, Sem en Inge

Maandag 1 augustus
IJsjes te koop!
Als echte ijscomannen en vrouwen delen ijsjes uit met onze eigen
Kicker ijsco kar. We gaan langs verschillende locaties en eten zelf
natuurlijk ook een lekker ijsje mee.
Survival @ Hoeve Bouwlust

10.00 uur tot 12.00 uur / 14.00 uur tot 16.00 uur
In het weiland is een super stoere boeren survivalbaan gebouwd. In
twaalf opdrachten kun jij bewijzen dat je echt klaar bent voor het
zwaarste werk. Klim in een touwbaan over de sloot, klauter op een
houten stelling, kruip onder de stormbaan en nog heel veel meer. Een
ding is heel zeker: vies worden gaat je zeker lukken! En dat allemaal
midden tussen de schapen. Ga jij de uitdaging aan en laat je zien dat jij
alles aan kan? Enne wil je niet vies worden? Dan hebben wij een manier
hoe je als een soort superkracht wel kan survivallen, zonder vies te
worden. Trek hele oude kleding aan en neem schone kleding en
douchespullen en plastic zak mee.

 



BSO DTB
01 augustus t/m 05 augustus

Dinsdag 2 augustus
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Watermeloentaart
Een supergezonde taart die je niet eens hoeft te bakken. Een beetje bevriezen is wel extra mooi en
smakelijk. Het klinkt misschien gek, maar het resultaat is mooi én lekker!
Uitstapje Funforest Klimbos in Rotterdam

10.30-13.30 en van 15.00-18.00 uur
Met dit uitstapje gaan we verschillende uitdagende parcours aan in het klimbos van Rotterdam. Welk
parcours je mag doen hangt af van je lengte want je moet natuurlijk wel bij het touw kunnen.
Trek dichte schoenen aan
Jungle dieren
Nergens op de hele wereld leven meer verschillende planten en dieren bij elkaar dan in een tropisch
regenwoud. Er leven zulke vreemde dieren, dat je die zelf niet zou kunnen bedenken. Wat dacht je
bijvoorbeeld van rupsen die eruitzien als vogelpoepjes? Of kikkers die uit een poeltje kruipen om hun
jongen hoog boven in een boom te zetten? Stel je voor dat er nu in jouw BSO-groep 33.000 diertjes
zouden rondkruipen. Dan heb je enig idee hoeveel dieren er in een tropisch regenwoud in dezelfde
ruimte leven. Kom op een leuke manier meer te weten over jungledieren.

Woensdag 3 augustus
Freek wilde dierenexpeditie
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!
Chill hoek
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en je
kunt genieten! Haren extra mooi of juist een beetje gek doen. Nagels lakken. Met een gezellig
chillmuziekje komen wij helemaal tot rust.

Donderdag 4 augustus
Science of detectives

10.00 uur tot 11.00 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 van Mad Science hoe we deze
smokkelaars aan kunnen pakken!
Douanespel
De smokkelaars moeten proberen het smokkelwaar over de grens te smokkelen zonder getikt te
worden door de douaniers. Welk team brengt het meeste geld bij de posten?

 



BSO DTB
01 augustus t/m 05 augustus

Vrijdag 5 augustus
Waterfietsen in de vaart bij Schipluiden
Als het weer het toelaat gaan we lekker waterfietsen in de vaart van Schipluiden. Liever een kano
varen? Dat kan ook!
Zwemdiploma verplicht
Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend met een bal beginnen we met
het uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?

 



BSO DTB
08 augustus t/m 12 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 5 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal,

De jungle heeft een tropische regenwoud klimaat. Het regent er bijna elke dag.
Het is er meestal ook warm want jungles liggen vlak bij de evenaar dus staat de
zon er recht boven. Ook liggen alle jungle tussen de kreeftskeerkring en de
steenbokskeerkring. De gemiddelde temperatuur is 38ºC. Het is er nooit onder
de 18ºC.

Maandag zijn wij van de partij bij de Zomerfeesten in Schipluiden. Verder in de
week maken wij onze eigen vishengel, gaan wij op patrouille en doen wij wel
een hele bijzondere vorm van rugby.

Kom elke dag met de fiets, zodat wij ook spontane uitstapjes kunnen maken.
Neem standaard je zwemkleding, waterschoenen, petje en eventueel eigen
zonnebrand mee.

Kickergroetjes,

Anita, Esmee, Sem en Inge

Maandag 8 augustus 2022
Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle
junglehits komen voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle
borst!
Uitstapje Zomerfeest Schipluiden

13.00 uur tot 16.00 uur
Met de fiets op pad naar Schipluiden naar de Zomerfeesten. Hier
volgen we een leuk spannend programma.
Vanaf 1 juli is het programma in te zien op de site van de zomerfeesten.

 



BSO DTB
08 augustus t/m 12 augustus

Dinsdag 9 augustus 2022
Gelblasten of paintballen @ Outdoor Delft

11.00 uur tot 12.30 uur
Gelblasten is een variatie op paintball. In plaats van een verfballetje wordt er geschoten met
waterballetjes. Durf jij de uitdaging aan en het andere team op te sporen en af te schieten?
Gaan met die Liaan

14.00 tot 15.00 / 15.00 tot 16.00uur
In gymzaal het Lint wordt de gymzaal om getoverd naar lucht acrobatiek. Kan jij in de doeken en ringen
slingeren als een echte aap? We krijgen deze workshop aangeboden van onze circus docent met
assistent.

Woensdag 10 augustus 2022
Museum gevangenpoort
We bezoeken het gevangenpoort museum. Maak kennis met de vier hoofdpersonen van de
Gevangenpoort: de gevangene, de beul, de rechter en uw speciale gastheer, de cipier. Zij vertellen je
over hoe het er aan toe ging in de Gevangenpoort
Maak een vishengel
Maak van je eigen tak een vishengel! Boren, draad spannen en een dobber vast zetten. Daarna gaan we
met het vlot of vanaf de steiger vissen met de vissen zoekkaart. Welke vissen zitten er bij jou in het
water?

Donderdag 11 augustus 2022
EXPERIENCE @ Mariniersmuseum Rotterdam

10.30 uur tot 12.30 uur / 14.00 uur tot 16.00 uur
Mariniers zijn zeesoldaten, die opereren op de grens van land en water. Nederlandse mariniers
worden namens ons land naar het buitenland gestuurd om te helpen de vrede te herstellen of om een
conflict te helpen voorkomen. Zo’n militaire operatie noemen ze ‘een missie’. Zo kan een missie naar de
warme jungle of juist naar de ijzige kou zijn. Onder leiding van museummarinier Majoor Maas lopen wij
een patrouille en komen wij onderweg een aantal (groeps-)opdrachten tegen.
Junglegroen
Hoe groeit al het groen in de jungle?! Niet alle planten krijgen evenveel lucht en licht. Wat gebeurt er
dan? Labjassen aan; Wij proberen het door middel van drie proeven uit te vinden!

Vrijdag 12 augustus 2022
Kruiprugby
De strijd der strijden! Kruip over de grond en zorg dat je als eerste bij de rugbybal bent. Wie gaat er
winnen?
Hutten bouwen
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut.

 



BSO DTB
15 augustus t/m 19 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 6 - BSO de
Sharks en Baluga's
Hallo allemaal!

Meer leuke weetjes over de jungle:

– Het Amazone regenwoud ongeveer 100 keer zo groot als Nederland is!

– In tropische regenwouden bijna de helft van alle diersoorten die er bestaan
leven!

– In het tropisch regenwoud de bomen wel 60 meter kunnen worden!

– Er In het tropisch regenwoud per jaar wel 2,5 meter neerslag kan vallen!

– In het tropisch regenwoud sommige soorten mieren wel 3 cm lang zijn!

– De meeste spullen uit het tropisch regenwoud komen bijvoorbeeld cola,
rubber of sommige houten stoelen!

– Als je het tropisch regenwoud van boven bekijkt het op een groot groen tapijt
lijkt, kijk maar eens op google maps satelliet!

– Er in tropische regenwouden de meeste bomen bij elkaar leven!

– Er 2% van al het zonlicht dat op het bladerdak schijnt op de bodem komt!

Dit is alweer de laatste week van de zomervakantie. Met een Kickerkamp op
woensdag, donderdag en vrijdag sluiten wij de zomervakantie af.

Mocht je niet meegaan en wel naar de opvang komen, dan ben je welkom bij
BSO het Lint, Achterdijkshoorn 11, Den Hoorn. Kom elke dag met de fiets, zodat
wij ook spontane uitstapjes kunnen maken. Neem standaard je zwemkleding,
waterschoenen, petje en eventueel eigen zonnebrand mee.

Kickergroetjes, Anita, Esmee, Sem en Inge

 



BSO DTB
15 augustus t/m 19 augustus

Maandag 15 augustus 2022
Apenkooien @ gymzaal 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!
Neem je gymschoenen mee.
Bij de beesten af!
Een tijger, haai of T-Rex in de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt! Doe je mee met deze toffe
opdrachten? Het is echt bij de beesten af...!

Dinsdag 16 augustus 2022
Zon zee en strand sportdag

09.30 uur tot 17.00 uur
Op naar het strand van Hoek van Holland! We volgen lessen voor surfen, bodyboarden gaan
sandboarden door de duinen. Vergeet je zwemspullen en zonnebrand niet.
Kom op tijd; we gaan met de touringcar naar deze zon zee en strandsportdag.

Woensdag 17 augustus 2022
Kickerkamp - kinderen die niet meegaan zijn welkom bij BSO het Lint.

Speeltuin Poptahof
Met mooi weer kan je spelen met water en zand. Klim, klauter, glij, balanceer en schommel in de
speeltuin. Maak mooie stoepkrijttekeningen of speel een partijtje voetbal, hockey, ratten en raven of
vloer is lava.
Kom op de fiets!
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. Samen creeren wij een Kickerbios. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Donderdag 18 augustus 2022
Kickerkamp - kinderen die niet meegaan zijn welkom bij BSO het Lint.

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.
Jumpsquare Rijswijk
Spring als tarzan of mowgli de leukste trics op trampolines of airtracks.
Kom op de fiets en trek sportieve kleding aan.

 



BSO DTB
15 augustus t/m 19 augustus

Vrijdag 19 augustus 2022
Kickerkamp - kinderen die niet meegaan zijn welkom bij BSO het Lint.

Healthy Lion
Lion is een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij maken hier de
gezonde variant van. Beestachtig lekker!
Afsluitende party

11.00-16.00 uur
We springen en dansen ze zomervakantie uit met vrolijke muziek, schuimbad, springkussens en leuke
spellen!
Neem je zwemkleding mee.

 


