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SpeelhuisVAKANTIEkalender 
 

Hoera, de zomervakantie staat voor de deur! Dat betekent zwem-

men, ijsjes eten, spelen en nog meer ijsjes eten! Op de BSO gaan  

we er gezellige weken van maken. Het wordt niet alleen gezellig, 

maar ook heel reislustig! Dus pak je koffer maar vast in, steek je  

OV-chipkaart in je zak en ga met ons mee op WERELDREIS!  

 

Zomervakantie: week 29 - 34, 15 juli t/m 23 augustus 2019 

Bonjour! 
Waar kun je je vakantie nou beter beginnen dan in Frankrijk! Trois 

keer raden wat we gaan doen ;) Juist! We bouwen de Eiffeltoren na 

met Kapla blokken, duiken de keuken in voor lekkere croissantjes en 

gebruiken de pollepels om een Franse pollepelpop te maken. Als ech-

te Fransozen en Françaises spelen we ‘n spetterend jeu des boules-

toernooi en relaxen we met de film Ratatouille. En hadden we al ge-

zegd dat we de hele week Frans praten?  

 

Week 29: 15 t/m 19 juli 2019 

Uitje op donderdag 18 juli, naar Doolhofpark Bakkeveen 

Ciao! 
Deze week reizen we door naar Italië! Het land van Pisa en pizza, 
van zon en muziek. En dus gaan we deze week aan de slag in onze 
eigen pizzeria en bakken we échte en klei-pizza’s. We maken onze 
eigen placemat om de tafels in onze pizzeria mee te dekken, en met 
de kurken en viltjes uit ons restaurant bouwen we de toren van Pisa 
na. Een Italiaanse week is niet compleet zonder wat danspasjes, dus 
we doen ook muzikale spelletjes en schudden onze heupen los in 
de mini-disco.   
 

Week 30 - 22 juli t/m 26 juli 2019 

Uitje op dinsdag 23 juli, naar de Naturij in Drachten 

Yássou! 
Welkom in Griekenland! Deze week ontdekken we van alles over de 
oude Grieken en het Griekse alfabet. Dat ziet er bijzonder uit! We 
maken een vaas met Griekse patronen, en dansen de sirtaki! Ook 
staan er allerlei Griekse spelletjes op het programma, zoals bikkelen 
en knikkeren. Al dat spelen maakt hongerig; we vullen onze buiken 
met lekkere Griekse hapjes zoals tiropita’s, bougatsa en tzatziki. Smul-
len maar! 
 

Week 31 - 29 juli t/m 2 augustus 

Uitje op woensdag 31 juli, naar Attractiepark Drouwenerzand
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¡Hola! 
 

En van Griekenland reizen we door naar Spanje! Daar maken we 

Spaanse maskers, en laten we onze creativiteit de vrije loop bij het 

maken van Spaanse muziekinstrumenten. En wat is er nu Spaanser 

dan castagnetten? In de stijl van Spaanse kunstenaar Gaudí maken 

we een pennenbakje met zoutdeeg en strijkkralen. Onze Spaanse 

week is natuurlijk niet compleet zonder hapje en drankje, dus in de 

keuken gaan we aan de slag voor sangria en tapas!  

 

Week 32: 5 t/m 9 augustus 

Uitje op maandag 5 augustus, naar Indoor Sport Centre Groningen 

Hej! 
Van het zonnige zuiden gaan we naar het stoere noorden: we vervol-

gen onze wereldreis in Zweden! En nee, we gaan niet de hele week 

IKEA-meubels in elkaar puzzelen. Maar we gaan wél een poging doen 

om de bekendste meubels van ijscostokjes na te maken! Ook draaien 

we Zweedse gehaktballetjes in ons KinderKøøkCafe, racen we tegen 

elkaar met onze zelfgemaakte vikingschepen en laten we onze spier-

ballen zien bij de Monkey Donky Viking Games. Kom maar op!  

 

Week 33: 12 t/m 16 augustus 2019 

Uitje op vrijdag 16 augustus, naar Knoll’n Toen Godlinze 

Moi! 
Eigen haard is goud waard, en oost west thuis best: we sluiten onze 
wereldreis af in het mooie Nederland! De hele week staat in het 
teken van Oranje Boven. En dus maken we in het KinderKookCafé 
lekkere oranje wortelkoekjes. Een Nederlandse week is niet com-
pleet zonder Delfts blauw, dus we ontwerpen en maken onze eigen 
wandtegels. En natuurlijk staan er ook veel Oud-Hollandse spelle-
tjes op het programma, zoals zaklopen, spijkerpoepen en koekhap-
pen! En durf jij het eierlopen aan?  
 

Week 34 - 19 t/m 23 augustus 2019 

Feestje op donderdag 22 augustus, trek je dansschoenen aan! 
 
 
En dan zit onze wereldreis er alweer op! Voordat we ons allemaal 
klaarmaken om weer naar school te gaan, sluiten we de zomervakan-
tie gezellig met elkaar af. En dat doen we dit jaar met een echte 

  

disco party!  

 
Op donderdag 22 augustus zijn jullie allemaal welkom op ons dans-
feest, van 17:00 - 20:00 uur. Wij zorgen voor lekker eten en drinken 
en goeie muziek, en jij hoeft alleen maar je dansmoves mee te ne-
men! Meer info ontvang je binnenkort via het ouderportaal.  
 

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst! 
 


