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Inleiding 
Voor u ligt de jaarplanning van BSO Monito’s Club. Onze jaarplanning is opgedeeld in 2 delen, de 

activiteiten planning en thema’s waar we met de kinderen veel plezier aan gaan beleven is het eerste 

deel. Het tweede deel is een inkijkje in onze organisatie, waar werken we aan in welke periode om de 

kwaliteit van de opvang continu te kunnen waarborgen en verbeteren. 

De daadwerkelijke dagelijkse planning maken we voor iedere vakantie bekend Gedurende de 

noodopvang maken we hier een uitzondering op. Normaalgesproken is het natuurlijk geen probleem 

om van dag te wisselen als jullie zoon of dochter graag deel wil nemen aan een activiteit maar dat is 

nu niet passend bij de situatie waar we helaas nog steeds in zitten. 

Bij vragen over de planning of leuke tips en ideeën horen we graag van jullie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Suzan Teunisse 
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 Periode 1: januari t/m maart 

Thema duurzaamheid 
Deze periode gaan we op de BSO aan de slag met het thema duurzaamheid. Samen ontdekken we 

wat het nou eigenlijk is en wat we er zelf aan kunnen doen. 

Creatief Sport en spel Koken 
 We bouwen een 

knikkerbaan op zonne-
energie  
 

 We maken een 
waterzuiveringsinstallatie 
 

 Kun je ook je eigen eten 
maken? We gaan starten 
met onze moestuin 
 

 De afval race, driehoek, 
vierkant,rondje, hoe 
snel ben jij?! 
 

 Konijnenrace 
 

 Honkbal met 
gerecyclede stokken. 
Vind jij de perfecte 
knuppel in het bos? 
 

 Een stuwdam bouwen 
 

 Het verkeersspel 
 

 We bakken 
veganistische koekjes. 
Wat is het eigenlijk?  
 

 Smoothies mixen  

 

  



Periode 2: april t/m mei 

Sprookjes 
We houden allemaal van sprookjes en deze periode duiken we in Oosterse sferen met het 1001 

nacht thema op de BSO! 

19 tot 23 april is het Koningsspelen op de BSO  

Creatief Sport en spel Koken 
 Sfeer met een olielamp 

Ken je de olielamp uit 
Aladin? Ook wij kleien 
een olie-lamp voor wat 
gezelligheid. 
 

 Licht in het donker. We 
gebruiken de mooiste 
patronen voor ons 
kaarsenpotje om het 
licht te laten schijnen. 
 

 Tringeling, ik hoor de 
bel. We maken een 
kroon of een mooie 
riem met de nodige 
belletjes eraan. Nu 
passen we helemaal in 
het 1001-nacht thema. 

 Vliegend tapijt Wij 
gebruiken het vliegend 
tapijt als vervoersmiddel 
voor het bezorgen van 
goederen. Welk team 
werkt het beste samen 
en bezorgt alle goederen 
als eerst? 
 

 Vliegend tapijt Wij 
gebruiken het vliegend 
tapijt als vervoersmiddel 
voor het bezorgen van 
goederen. Welk team 
werkt het beste samen 
en bezorgt alle goederen 
als eerst? 
 

 Kamelen Race Een echte 
sport in het Midden -
Oosten, waarbij de 
kamelen zo snel mogelijk 
moeten rennen. Wie 
denk jij dat het 
allersnelst is? 
 

 Diamantenrace Ben jij de 
rovers te snel af en weet 
je de meeste diamanten 
te veroveren? Dan ben jij 
de winnaar! 

 Couscous-salade Allerlei 
groenten en gedroogd 
fruit kunnen in deze 
heerlijke salade. Dat 
wordt smullen.  
 

 Thee ceremonie In het 
Midden-Oosten drinkt 
men op een hele andere 
manier thee dan hoe wij 
dat hier in Nederland 
gewend zijn. Laten we 
eens experimenteren 
met andere thee.  
 

 Tulband Hmm, we doen 
de schorten om en 
bakken een gezonde 
tulband. We kunnen 
eindeloos variëren met 
verschillende 
ingrediënten. 

 

  



Periode 3: juni t/m augustus 
Gedurende de zomervakantie zullen we ook gaan ‘kamperen’ op Monito’s Camping in de tuin. In 

deze periode staat  iedere 2 weken een andere kleur centraal. 

31 mei t/m 11 juni 

Creatief Sport en spel Koken 
 Waarbij? Aardbei! 

Lekker aan de slag met 
klei en rode verf. Vorm 
je aardbei helemaal tot 
je eigen smaak. 
 

 Schilderij Haal al je 
kunstenaar skills uit de 
kast en laat zien hoe je 
met verschillende tinten 
rood wat moois kan 
maken!  
 

 Allerliefste beestje 
Vouw je eigen 
lieveheersbeestje en 
versier het met allemaal 
stippen 

 Dobbel kleuren spel 
Dobbelen met allerlei 
verschillende kleuren 
maar let wel goed op als 
je de kleur rood dobbelt! 

 Tomatensoep tikkertje 
Gehaktballen en 
tomaten, tik alle 
ingrediënten de pan in, 
maar wel snel want de 
tijd die tikt…  

 Eierrace met 
waterballonnen Wie de 
hoogste score haalt met 
de waterballonnen race 
maakt kans op een te-
gekke prijs 

 Ketchup Kliederboel of 
echte ketchup? Stroop 
je mouwen maar op en 
laten we er achter 
komen. 
 

 Rood fruit Aardbeien, 
blauwe bessen, 
frambozen, bramen.. 
 

 Jam Je eigen 
aardbeienjam maken, 
wie wilt dat nou niet! 

 

14 juni t/m 25 juni 

Creatief Sport en spel Koken 
 Vinger-voetbal Niet met 

je voeten maar met je 
vingers spelen wij het 
EK voetbal dit jaar!  
 

 Laat de leeuw in je los 
Vouw een mega vette 
oranje leeuw 
 

 Windmolen Niks is meer 
oranje dan onze 
Nederlandse 
windmolens. Nu maar 
hopen dat er veel wind 
staat! 

 Oer-hollandse spelletjes 
dag Alles komt voorbij: 
spijkerpoepen, 
blikgooien, zaklopen. Dat 
wordt lachen, gieren en 
brullen! 
 

 Koningshuistikkertje Ben 
jij Willem-Alexander of 
Maxima? Dat wordt in 
dit spel bepaald. 
 

 Kleurentikkertje Luister 
goed en reageer zo snel 
mogelijk: alleen dan win 
je dit spel. 
 

 Tulpen happen We 
maken heerlijke eetbare 
bloemen. Durf jij ze op 
te eten?  
 

 Oranje smoothie Hmm, 
al het fruit snijden en in 
de blender. Dat is 
smullen 
.  

 Raketjessss We maken 
onze eigen raketijsjes. 
Welke fruit hebben we 
nodig? 



 

 

28 juni t/m 9 juli 

Creatief Sport en spel Koken 
 Fleurig Even een klein 

raadsel; het s geel en heel 
hoog? 
 

  Zon zee strand Maak jij het 
grootste of het mooiste 
zandkasteel? 

 

 Lampje geef licht Wat is er 
allemaal nodig om een 
lampje te laten branden en 
kunnen wij dat ook? 
Misschien met een 
aardappel? Of met een 
citroen? Wie weet….. 

 

 Regenboogspel De 
kleur geel is 
verdwenen. Kunnen 
jullie hem nog 
terugvinden? 
 

 Sterrenwacht Weet 
jij hoe de zon er van 
dichtbij uitziet? En 
wat je met een 
telescoop allemaal 
kan zien. Laten we 
op onderzoek 
uitgaan. 
 

 Waar is eigenlijk de 
maan als wij hem 
niet zien? 
 

 Sunshine Er zitten 
allemaal lekkere 
stukken fruit in deze 
smoothie, maar zal hij 
ook lekker smaken? Dat 
gaan wij uitproberen! 
 

12 juli t/m 23 juli 

Creatief Sport en spel Koken 
 Alle groene kleuren van 

de regenboog! Weet jij 
hoeveel verschillende 
kleuren groen de 
bladeren van de boom 
heeft? Maak jouw eigen 
boom creatie met 
verschillende groene 
kleurtjes! 
 

 Wat voor groene 
bloemen kunst kies jij? 
Wat is jou favoriete 
bloem of plant? We 
gaan bloemen plukken 
uit onze eigen tuin en 
hiermee knutselen. 

 De sluwe slang! Ben jij zo 
sluw slang? Dan lukt het 
jou vast om de slang te 
doorbreken. 
 

 Hey! Zoek je mee? 
Hoeveel verschillende 
dingen vind jij buiten in 
het groen? 

 

 Hij is niet zo groen uit 
als dat hij eruit ziet! 
Kom jij je kookkunsten 
showen? Dan maken we 
samen een lekker groen 
tussendoortje  
 

 Glibber Glibber de 
Glibber Ontpop jij als 
een ware chef? Maak je 
eigen glibberige dessert 
 

 

  



26 juli t/m 6 augustus 

Creatief Sport en spel Koken 
 Kun jij een mini zandkasteel 

maken of maak je liever een 
palmboom of een emmer? Of 
misschien maak je ze allemaal 
voor je eigen mini-strand.  
 

 Diorama We maken een 
diorama van zeedieren. Wat 
hebben we ervoor nodig? Een 
steen, schelpen en zand en 
natuurlijk ook veel gekleurde 
vissen en zeewier. 
 

 We maken blauw 
smurfenslijm 

 Water estafette. 
Welke groep kan 
het beste 
samenwerken, kan 
water goed vangen 
en een bal laten 
rollen zonder het 
aan te raken? Dan 
zijn we gelijk lekker 
afgekoeld! 
 

 We gaan 
onderzoeken of 
dingen drijven of 
zinken, en is het 
mogelijk om iets 
wat zinkt ook te 
laten drijven? Hoe 
gaan we dat doen? 
Misschien met een 
beetje magie! 
 

 We gaan bessenijs 
maken, blauwe bessen 
ijs - maar welke kleur 
wordt het ijs dan? 
 

  Regenboogfruit Verder 
gaan we een regenboog 
van fruit maken. Lekker 
fris en kleurrijk. 

 

9 augustus t/m 20 augustus 

Creatief Sport en spel Koken 

 Het paarse nijlpaard 
Wat weet je allemaal 
van een Nijlpaard? Hij 
leeft in het water, hij is 
dik, hij heeft een klein 
staartje en … hij is 
paars. Of toch niet? 

 Bloemenpracht Salie, 
petunia, Sering, blauwe 
regen…. Weet je al wat 
dit zijn?  

 Vandaag gaan wij op 
geuren reis naar 
Frankrijk en belanden 
we midden in een 
lavendelveld. Aan het 
einde van onze reis 
ruiken wij heerlijk naar 
deze mooie kleine 
paarse bloemetjes. 

 Puf je Paars Als je heel 
hard sport krijg je een 
rood of soms zelfs paars 
gezicht. Drie keer raden 
wat wij vandaag gaan 
doen?  
 

 Het paarse mysterie Er 
zijn mysterieuze dingen 
aan de hand op de BSO. 
We zoeken naar goede 
detectives om het 
mysterie te ontrafelen. 
Gelukkig kunnen wij 
vingerafdrukken 
scannen. 

 Paarse pannenkoeken 
Doe je schort voor en 
zet je koksmuts op! We 
gaan heerlijke 
pannenkoekjes bakken 

 



23 augustus t/m 3 september 
Het is Monito’s Camping week als afsluiting van de zomervakantie! 

Creatief Sport en spel Koken 

 We knutselen een 
gymtas voor als de 
school weer begint  
 

 We knutselen ook een 
nieuwe etui voor als de 
school weer begint! 

 
 
 

 Met apen kun je lachen, 
met apen heb je pret, 
maar wie draagt vandaag 
de apenpet?! 
 

 Zwembadjes worden 
opgeblazen, en natuurlijk 
Dinie, de dinosaurusinie! 
 
 

 We gaan barbecueën op 
de camping 
 

 We roosteren broodjes 
op een echt kampvuur. 

 

  



Periode 4: 6 september 31 oktober 
We gaan onze laarzen eens tevoorschijn toveren en bekijken wat de natuur voor moois te bieden 

heeft in deze periode 

Creatief Sport en spel Koken 

 Mozaïek We gaan een 
plaatje inkleuren maar 
deze keer gebruiken we 
geen potloden, stiften of 
verf! Spannend. 
 

 Blad kunst We 
gebruiken één groot 
gevallen blad om een 
dier of een superheld te 
maken - of misschien 
kan je iets anders 
verzinnen de letter B. 
 

 We gaan een wandeling 
maken en onderweg 
verzamelen we alles wat 
we kunnen vinden 
rondom de herfst. Dat 
zijn best veel spullen. 
Terug op de BSO gaan 
we deze dingen uit de 
natuur gebruiken om te 
knutselen. We 
wandelen door de 
Bergen langs de Kano 
vijver en het Trimbos. 

 
 
 

 Herfsbladeren estafette 
Overal mooie gekleurde 
herfstbladeren. Maar ze 
liggen ook in de speelhal, 
wat doen ze daar en wat 
gaan wij ermee doen? 
 

 Regenplas tikkertje In de 
herfst kan het soms flink 
regenen. Nu liggen er 
ook regenplassen in de 
speelhal! Kijk uit dat je er 
niet in komt te staan.  
 

 Plassen springen ! Wie 
maakt de hoogste 
spetters? 
 

 Beestjes speurtocht 
 

 Heksenhoedenjacht 
 

 Pompoensoep We 
maken een lekkere 
pompoen soep om ons 
op te warmen 
. 

 Herfstthee, waar zou die 
naar smaken? Naar 
brandnetels  misschien? 

 

  

  



Periode 5:  
Winter Wonder land 1 nov tot 31 dec.  
Deze periode besteden we veel aandacht aan he t Sinterklaasfeest & Kerstmis.  

De BSO is gesloten van vrijdag 24 december t/m 2 januari. 

 

Creatief Sport en spel Koken 

 

 Sint en Piet versiering 
knutselen voor aan de 
ramen 
 

 Let it snow Wist je dat 
geen een sneeuwvlok 
hetzelfde is? Ze hebben 
allemaal hun eigen 
unieke patroon. We 
gaan vandaag uitzoeken 
hoe die patronen in 
elkaar zitten en of wij 
onze eigen unieke 
patroon kunnen 
ontwerpen. 
 

  IJskoningin knutsel 
Tover met een klein 
beetje magie een 
prachtige ijskoningin uit 
je vingers. 
 

 Vuurwerkpijlen Deze 
vuurwerkpijl schiet de 
lucht in om in 
honderdduizend kleuren 
uit elkaar te spatten!  
 

 IJspegels van zilverfolie 
Ze hangen aan de 
dakgoot, ze zijn lang, 
puntig, glibberig en 
heeeeel koud! Ra Ra 
wat is het? 

 

 Schoorsteen spel, gooi jij 
de cadeautjes door de 
schoorsteen? 
 

 Cadeautje leggen. Het 
Kringsspel 
 

 Cadeautjes verstop spel 
 

 Cadeautjes inpak 
wedstrijd 
 

 Olaf bouwen, welk team 
is het snelste?! 
 

 Wie is de ijsbeer De 
ijsbeer ligt lekker te 
dobberen op een 
ijsschots als hij ineens 
wakker schrikt van een 
bende kwetterende 
pinguïns. De ijsbeer 
heeft helemaal geen zin 
om met de pinguïns te 
spelen, wie helpt de 
ijsbeer ontsnappen? 
 

 Sneeuwbal Tikkertje. 
Wie is de beste 
sneeuwbaltikker? 
 
 
 

 Pepernootjes bakken 
 

 Bladerdeeg cadeautjes 
 

 Kerstkoekjes 
 

 Sneeuwvlokken maken 



 Overige data 
 24 januari pindakaasdag 

 9 februari Dikke Truien dag 

 9 februari kiespijndag, Hoe goed poets jij je tanden? 

 14 februari 

 14 februari tot 16 februari carnaval 

 17 februari doe vriendelijk dag 

 1 maart complimenten dag 

 9 maart poppendag 

 13 t/m 17 maart : de leuk leren week 

 21 maart, poëzie dag 

 22 maart, grote reken dag 

 28 maart de klok verzetten 

 29 maart Colour run!   

 1 april, kikker in je bil! 

 3 april regenboog dag 

 14 april Pyjamadag 

 23 april koningsspelen,  19 tot 23 april is het sportweek op de BSO 

 27 april Koningsdag 

 4 mei Starwarsdag 

 6 mei internationale bellenblaasdag 

 9 mei moederdag 

 20 juni vaderdag 

 21 juni de langste dag van het jaar! 

 29 juni Modderdag, neem oude kleren mee! 

 1 juli dag van de komkommer 

 2 juli wereld UFO dag 

 9 juli keverdag 

 +/- 10 juli Kermis in Dongen, als het kermis is gaan we op de BSO ook kermis activiteiten 
houden! Op de BSO gaat de kermis zeker door 

 23 juli dag van de vriendschap 

 13 augustus linkshandige dag 

 25 augustus la tomatina dag. Een giga tomatengevecht zoals de traditie van het dorpje Buñol, 
eens kijken of Nederlandse Aapjes dat ook kunnen  

 11 septemer Monumenten dag 

 21 september Begin van de herfst, de dag is precies even lang als de nacht! 

 30 september Nationale Broer/Zus dag. Neem je broertje/zusje mee, we laten een mooie 
foto van jullie samen maken! 

 4 oktober dierendag! 

 6 oktober tot 17 oktober Kinderboekenweek, Worden wat je wil! 

 31  oktober Halloween 

 13 november Sinterklaas komt aan 

 5 december Sinterklaas 

 25 / 26 december  Kerstmis 
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 Veiligheid Pedagogiek Organisatie 

Kwartaal 1 1. Meldcode 
kindermishandeling 
2.Grensoverschrijdend 
gedrag 
3. Veiligheidsbeleid 

Opvoedingsdoel 1 
Emotionele 
Veiligheid 

1. Jaaropgaves 
2. ouderraadpleging 
3. onderhoud ruimtes 
4. Jaarplannen, 
thema’s 

Kwartaal 2 1. Inrichting Ruimtes 
2. Ventilatie 
3. HACCP/voedsel 
veiligheid 

Opvoedingsdoel 2 
Stimuleren 
persoonlijke 
competenties 

1. Observaties v/d 
kinderen 
2. oudergesprekken 

Kwartaal 3 1. EHBO & BHV 
2. Risicovolspel 
3. Brandveiligheid 

Opvoedingsdoel 3 
Stimuleren sociale 
competenties 

1. Opzet jaarplan 
2022 
2.tariefbepaling 2022 
 

Kwartaal 4 1. Arbo 
2. Vervoer van de 
kinderen 

Opvoedingsdoel 4 
Overdracht van 
normen en waarde 

1. nationale 
voorleesdag 
2. observaties v/d 
kinderen 
3. oudergesprekken 


