
 

 

 

 

 

  

Zomervakantie programma 

2020 

Monito’s Club 



 

Inleiding 

 
Lieve kids / Beste ouders, 

Voor jullie ligt het zomervakantie programma van 2020. We hopen dat jullie er net zoveel zin in 

hebben als dat wij dat hebben! 

Met dit programma willen we jullie informeren wat we iedere dag gaan doen met de kinderen en 

waar we zijn als we niet op de BSO zijn. We vragen jullie dan ook om er rekening mee te houden met 

het ophalen van de kinderen. 

Zoals in iedere vakantie is de breng tijd vanaf 07:00 uur tot 09:00 uur. Kinderen welke voor 09:00 uur 

op de BSO zijn mogen bij ons ontbijten. Het ontbijt + de lunch is inbegrepen, lunchpakketjes zijn dan 

ook niet nodig. 

We smeren de kinderen voordat we naar buiten gaan in met zonnebrand en herhalen dit regelmatig. 

We gebruiken factor 50, mocht jullie zoon of dochter eigen zonnebrand  of een zonnehoedje/pet 

gebruiken dan vragen we om deze op de BSO te laten. Daarnaast willen we vragen om een extra 

setje kleding (T-shirt i.v.m. de zon, geen hemdjes) voor het geval dat we met water hebben gespeeld 

of er een ander ongelukje gebeurd.  We spelen zoveel mogelijk in de schaduw maar als de 

temperatuur te hoog op loopt zien we van de uitjes af en blijven we in de BSO waar de airco is, we 

zullen dit per dag bekijken. 

Fijne zomer! 

Namens iedereen bij Monito’s Club, 

Suzan Teunisse 

06 - 49 75 93 28 
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ZOMERVAKANTIE WEEK  1 
  



 

 

Maandag 13 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

T-shirts verven met tie-dye techniek. 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen 

12:30 -15:30 Vossenjacht 

Een vossenjacht door de Bergen 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we een ijsje gemaakt van smurfbessensap 

16:00 Weer terug naar de BSO 

16:15 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we vis met pasta & groente 

18:00 Vanavond dansen we de smurf disco 

18:30 – 19:30 Vrij spelen 

  



 

Dinsdag 14 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Digitale Dansles 

We gaan naar Kids-Time. Beneden in de speelhal gaan we digitale dansles volgen van Kinderen voor 

Kinderen. 

12:00 Lunch 

We eten tosti’s! Help je mee smeren?  

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan met de step en fietsjes naar de speeltuin Venusstraat/Plutostraat 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15 Weer terug naar de BSO 

16:45 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we Roti. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30 Vrij spelen 

  



 

Woensdag 15 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Bowling toernooi 

We toveren de BSO om in een bowlingbaan. Wie lukt het om genoeg punten te halen om een 

medaille te scoren?!  

12:00 Lunch 

We eten boterhammen met tomaten soep. 

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan met de step en fietsjes naar de speeltuin Oranjeplein 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15 Weer terug naar de BSO 

16:45 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we aardappels met spinazie en vissticks. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30 Vrij spelen 

 

  



 

Donderdag 16 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan vlinderhuisjes maken om op te hangen in de tuin. 

12:00 Lunch 

We eten boterhammen met komkommer en tomaatjes 

12:30 -15:30 Escaperoom spel 

We gaan naar Kids-Time, in de binnenspeeltuin en de tuin liggen allerlei puzzels. Deze puzzels gaan 

we oplossen en we de sleutel uit de schatkist kunnen halen! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We gaan thee zetten van Munt planten uit de tuin. Wist je dat je daar zelfs ijsthee mee kunt maken?  

16:30 Weer terug naar de BSO 

16:30 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we aardappels met boontjes en gehakt 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30 Vrij spelen 

 

  



 

 

 

 

ZOMERVAKANTIE WEEK  2 



 

Maandag 20 juli 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Deze ochtend zijn we ware Picasso’s! We trekken een knutselschort aan en maken een schilderij op 

de schildersezel.   

12:00 Lunch 

We eten boterhammen  

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan naar de speeltuin met de kabelbaan bij  de Emmastraat / Prinshendrikstraat 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Leest tijd 

Even een boekje lezen of een taalspelletje spelen. 

16:30 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we lasagne. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Dinsdag 21 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan slijm maken! 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen 

12:30 -15:30 Natuurspeurtocht 

Vandaag gaan Gezellig samen ontbijten in de Bergen op zoek naar planten & beestjes.  Met jullie hulp 

vinden we ze vast allemaal! 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag picknicken we in de Bergen 

16:00  Weer terug naar de BSO 

16:15  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we vis met pasta & groente 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Woensdag 22 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag maken we raamvlinders. 

12:00 Lunch 

Vandaag gaan we pannenkoeken bakken! 

12:30 -15:30 Naar het trimbos! 

Vandaag gaan we een rondje lopen en alle hindernissen van het Trimbos uitproberen.  

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag gaan we een ijsje eten in de tuin bij Kids-Time 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we gele rijst met kip, boontjes en een pita broodje.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

 

 

  



 

Donderdag 23 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we kleien! 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen. 

12:30 -15:30 Naar Kids-Time 

Vandaag gaan we in de binnen en buitenspeeltuin spelen bij Kids-Time 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we fruit, zetten we thee van munt en gaan we ijsthee maken. 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we lasagne.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

 

  



 

 

 

 

ZOMERVAKANTIE WEEK  3 



 

Maandag 27 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag knutselen we een ridderschild. 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen. 

12:30 -15:30 Naar Kids-Time voor het riddertoernooi. 

Vandaag leren we zwaard vechten en drakensporten zoeken. Samen lukt het ons zeker om de 

riddertest uit te voeren! 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we fruit, zetten we thee van munt en gaan we ijsthee maken. 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we Roti.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

  



 

Dinsdag 28 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Bowling toernooi 

We toveren de BSO om in een bowlingbaan. Wie lukt het om genoeg punten te halen om een 

medaille te scoren?!  

12:00 Lunch 

We eten boterhammen met tomaten soep. 

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan met de step en fietsjes naar de speeltuin  Oranjeplein 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we aardappels met spinazie en vissticks. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Woensdag 29 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan een wind gong maken om op te hangen in de tuin. 

12:00 Lunch 

We eten boterhammen met komkommer en tomaatjes 

12:30 -15:30 Escaperoom spel 

We gaan naar Kids-Time, in de binnenspeeltuin en de tuin liggen allerlei puzzels. Deze puzzels gaan 

we oplossen en we de sleutel uit de schatkist kunnen halen! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We gaan thee zetten van Munt planten uit de tuin. Wist je dat je daar zelfs ijsthee mee kunt maken?  

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:30  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we aardappels met boontjes en gehakt 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

  



 

Donderdag 30 juli 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag maken we smurfensnot 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen 

12:30 -15:30 Smurfbessen cup cakes bakken 

Echte smurfbessen cup cakes maken, dat wordt smullen! We pakken de cup cakes in voor thuis. 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we een ijsje gemaakt van smurfbessensap 

16:00  Weer terug naar de BSO 

16:15  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we vis met pasta & groente 

18:00 Vanavond dansen we de smurf disco 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Vrijdag 31 juli 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Deze ochtend maken we stoepkrijt graffiti 

12:00 Lunch 

Vandaag gaan we pannenkoeken bakken! 

12:30 -15:30 Naar het trimbos! 

Vandaag gaan we in de tuin spelen bij Kids-Time 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag gaan we een ijsje eten in de tuin bij Kids-Time 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we gele rijst met kip, boontjes en een pita broodje.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

  



 

 

 

 

ZOMERVAKANTIE WEEK  4 



 

Maandag 3 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we kleien! 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen. 

12:30 -15:30 Levend Monopolie 

Ons favoriete spel, maar dan gigantisch groot! 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we fruit en zetten we thee van munt en maken we ijsthee. 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we lasagne.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Dinsdag 4 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Digitale Dansles 

We gaan naar Kids-Time. Beneden in de speelhal gaan we digitale dansles volgen van Kinderen voor 

Kinderen. 

12:00 Lunch 

We eten tosti’s! Help je mee smeren?  

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan met de step en fietsjes naar de speeltuin Venusstraat/Plutostraat 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we aardappels met spinazie   en vissticks. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen  



 

Woensdag 5 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan zandtekeningen maken. 

12:00 Lunch 

We eten boterhammen met tomaten soep. 

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan met de step en fietsjes naar de speeltuin  Oranjeplein 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we Roti 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

  



 

Donderdag 6 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Deze ochtend knutselen we pannenlappen, voor al onze bak avonturen. 

12:00 Lunch 

Vandaag gaan we pannenkoeken bakken! 

12:30 -15:30 Naar het trimbos! 

Vandaag gaan we in de tuin spelen bij Kids-Time 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag gaan we een ijsje eten in de tuin bij Kids-Time 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we gele rijst met kip, boontjes en een pita broodje.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Vrijdag 7 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Kunstwerk schilderen 

12:00 Lunch 

Vandaag eten we boterhammen. 

12:30 -15:30 Het schaduw spel 

Vandaag gaan we spelen met  onze schaduw 

15:30 – 16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Vanmiddag eten we fruit en zetten we thee van munt en maken we ijsthee. 

16:30  Weer terug naar de BSO 

16:35  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we lasagne.  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

 

 

 

ZOMERVAKANTIE WEEK  5 

  



 

Monito’s Camping week 

Maandag 10 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

De kinderen mogen in hun mooiste / leukste / grappigste pyjama naar de BSO komen, zo lijkt het net 

of we op de camping geslapen hebben 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we echte zonnehoeden knutselen voor ons survival camping avontuur. 

12:00 Lunch 

We gaan picknicken  

12:30 -15:30 Splash battle op de camping! 

Waterballonnen, waterpistolen en heel veel plezier! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Pauze van al dat spelen! 

16:15  Weer terug naar de BSO Monito’s Camping 

16:45  Vrij spelen 

Lekker chillen op onze eigen camping 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten bakken we onze eigen broodjes op het kampvuur.  

18:00  Kampvuur verhalen 

We vertellen een spannend kampvuur verhaal 

  



 

Monito’s Camping week 

Dinsdag 11 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

De kinderen mogen in hun mooiste / leukste / grappigste pyjama naar de BSO komen, zo lijkt het net 

of we op de camping geslapen hebben 

09:30 – 12:00 Natuur speurtocht 

Welke beestjes leven er op onze camping? 

12:00 Lunch 

We gaan zelf soep koken op ons eigen kampvuur  

12:30 -15:30 Spelletjes middag 

We gaan badmintonnen, bowlen en allerlei camping spelletjes spelen. 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Pauze van al dat spelen, we roosteren marshmallows op het kampvuur 

16:45  Vrij spelen 

Lekker chillen op onze eigen camping 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond gaan we barbecueën  

18:00  Kampvuur verhalen 

We vertellen een spannend kampvuur verhaal 

  



 

Monito’s Camping week 

Woensdag 12 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

De kinderen mogen in hun mooiste / leukste / grappigste pyjama naar de BSO komen, zo lijkt het net 

of we op de camping geslapen hebben 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We maken onze eigen vishengels 

12:00 Lunch 

We gaan gezellig picknicken en zetten thee van de munt plantjes  

12:30 -15:30 Spelletjes middag 

We gaan levend ganzenborden 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Pauze van al dat spelen, we spelen het oeliboeli waterduik spel 

16:45  Vrij spelen 

Lekker chillen op onze eigen camping 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond gaan we visjes roosteren op de barbecue.   

18:00  Kampvuur verhalen 

We vertellen een spannend kampvuur verhaal 

 

  



 

Monito’s Camping week 

Donderdag 13 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

De kinderen mogen in hun mooiste / leukste / grappigste pyjama naar de BSO komen, zo lijkt het net 

of we op de camping geslapen hebben 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan Monito  de aap knutselen 

12:00 Lunch 

We gaan gezellig picknicken en zetten thee van de munt plantjes  

12:30 -15:30 Splash battle! 

Met water spelen op de camping 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

Pauze van al dat spelen. 

16:45  Vrij spelen 

Lekker chillen op onze eigen camping 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond gaan we een campingstoofpotje eten. 

18:00  Kampvuur verhalen 

We vertellen een spannend kampvuur verhaal 

  



 

Monito’s Camping week 

Vrijdag 14 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

De kinderen mogen in hun mooiste / leukste / grappigste pyjama naar de BSO komen, zo lijkt het net 

of we op de camping geslapen hebben 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

We gaan schilderen 

12:00 Lunch 

We gaan tosti’s eten  

12:30 -15:00 Op avontuur door de Bergen 

15:00  Pauze! 

Lekker chillen op onze eigen camping 

15:30 Monito’s Art 

We gaan echte zonnehoeden knutselen 

17:30 Avond eten 

Vanavond gaan we een campingstoofpotje eten. 

18:00  Kampvuur verhalen 

We vertellen een spannend kampvuur verhaal 

 

  



 

 

 

 

ZOMERVAKANTIE WEEK  6 



 

Maandag 17 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we een emmer knutselen die kan kantelen voor het waterballonnen spel van 

vanmiddag. 

12:00 Lunch 

We eten tosti’s! Help je mee smeren?  

12:30 -15:30 Splash battle in de tuin! 

Waterballonnen, waterpistolen en heel veel plezier! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we een zomers stamppotje  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  

  



 

Dinsdag 18 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag knutselen we raceauto’s van bananen dozen 

12:00 Lunch 

We eten tosti’s! Help je mee smeren?  

12:30 -15:30 Levend Mario Cart 

Het pad in de Bergen veranderd in een levend Mario Cart racebaan. 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond gaan we zelf barbecueën 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 



 

Woensdag 19 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we Unicorns knutselen 

12:00 Lunch 

Tomatensoep  met soepstengels 

12:30 -15:30 Naar de speeltuin bij het Oranjeplein 

We gaan gezellig samen naar de speeltuin! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we een zomers stamppotje  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Donderdag 20 augustus 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Deze ochtend zijn we ware Picasso’s! We trekken een knutselschort aan en maken een schilderij op 

de schildersezel.   

12:00 Lunch 

We eten boterhammen  

12:30 -15:30 Uitje naar de speeltuin 

We gaan naar de speeltuin met de kabelbaan bij  de Emmastraat / Prinshendrikstraat 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Lees tijd 

Even een boekje lezen of een taalspelletje spelen. 

16:30 Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we lasagne. 

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

  



 

Vrijdag 21 augustus 
 

07:00 – 09:00 Ontbijt 

Gezellig samen ontbijten in de BSO. We hebben vers fruit, yoghurt met cornflakes, boterhammen en 

verse melk. 

09:30 – 12:00 Monito’s Art 

Vandaag gaan we Unicorns knutselen 

12:00 Lunch 

Tomatensoep  met soepstengels 

12:30 -15:30 Naar de speeltuin bij het Oranjeplein 

We gaan gezellig samen naar de speeltuin! 

15:45 /16:00 Even iets drinken & iets kleins eten 

We hebben drinken en iets lekkers meegenomen naar de speeltuin 

16:15  Weer terug naar de BSO 

16:45  Vrij spelen 

In de BSO is genoeg te doen! 

17:00 Opruimen & tafel dekken 

17:30 Avond eten 

Vanavond eten we een zomers stamppotje  

18:00 Rondje steppen door de Bergen 

18:30 – 19:30  Vrij spelen 

 

  



 

 

 

 

Veel succes op school, we kunnen niet wachten om nog meer 

avonturen te beleven in het nieuwe schooljaar  
 


