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12juli t/m20aug

BSODeGeelwitjes



Wat je moet weten over de
komende zomerweken.

Openingstĳden BSO De Geelwitjes:
8:00-18:30 uur

Brengtĳden: van 8:00 tot 10:00 (tenzĳ anders aangegeven)
Haaltĳden: 17:15-18:20 (tenzĳ anders aangegeven)

Bereikbaarheid van BSO De Geelwitjes:
Onze buitenschoolse opvang is de gehele zomervakantie geopend. Wil je één van de
pedagogisch medewerkers spreken dan kun je hun bellen/whatsappen op 06-
24286446 gedurende de gehele vakantie tĳdens opvanguren.

De administratie is gesloten van 16 juli t/m 3 Aug. 2021.
Voor vragen kun je dan enkel bellen op 06-24286446

Kosten vakantieopvang:
De kosten van entree's, de middagmaaltĳd, tussendoortjes, vervoer etc.
zĳn inbegrepen in alle pakketten (behalve het schoolwekenpakket).
Ruilen (als er plek is) is vrĳwel altĳd kosteloos, bĳ sommige grotere activiteiten
kunnen er extra kosten worden berekend, dit wordt van tevoren gemeld.

Zonnebrand / hitte:
Bĳ zonnige dagen vragen we aan de ouders om de kids alvast in te smeren thuis.
Ook op de BSO smeren wĳ ze in. Mocht je speciale zonnebrand nodig hebben, dien
je dit mee te geven (zeg het ook even tegen de pedagogisch medewerker). Met erg
warm weer passen wĳ de activiteiten aan en zorgen dat de kinderen veel drinken en
niet te lang in de zon verblĳven.

Zwemmen / water:
We gaan alleen zwemmen met de kinderen als er genoeg pedagogisch medewerkers
zĳn. Kinderen zonder zwemdiploma moeten bandjes om (ook als ze uit het water
zĳn!).

Vergeet niet zwemkleding mee te geven ! Ook op warme dagen! waterspelletjes
zĳn altĳd leuk!

Eten/drinken
Hier zorgt BSO De Geelwitjes voor.

Kleding:
De kinderen gaan vaak het veld op, de bossen in en worden (en mogen) vies worden.
Pas dus hier de kleding op aan!

LET OP: door omstandigheden (bĳv. het weer) kan het zĳn dat het programma wordt
gewĳzigd.



Week1

Bĳ Jeugdland
lekker spelen
Flessenvoetbal

Muziek instrument
maken

Maandag12juli

Dinsdag13juli

Woensdag14juli

Storm
baan,

Aardb
eienm

etcho
coma

ken



Week1

Deel naar 't Wed

tot 7 jaar naar monkeytown,
oudere kids midgetgolf

Donderdag15juli

Vrijdag16juli



Week2

Soep maken
Zandkastelenwed-
strĳd

Bucketpong

Maandag19juli

Dinsdag20juli

Woensdag21juli

Huttenbouwenenspelen

KraantjeLekKnutselen&Gymen!



Week2

Schilderen met kurk daarna naar :

Donderdag22juli

Vrijdag23juli



Week3

In de middag naar de Veerplas

Deel kids gaat naar De Bonte
Belevenis en een deel gaat leuke
sportspellen doen

Turkse pizza maken

Maandag26juli

Dinsdag27juli

Woensdag28juli

Boogschieten,Broodjesbraadworstmaken

monkeytown



Duinrell

Week3

Bak en kook activiteit.

+
Vliegtuigspotten

Donderdag29juli

Vrijdag30juli



Week4

sport op het veld
voor de liefhebbers

oudehollandse spelletjes
in Frederikspark

Maandag2Aug.

Dinsdag3Aug.

Woensdag4Aug.

Houtgraveren,naardepluktuinen
waterballonnenparcour

maskersmakenennaarSpeeltuinDe
Eenhoorn



Week4

Kinderen vanaf 7 jaar met zwemdiploma
naar floriade
De jongere kinderen gaan naar Speeltuin
Santpoort met de OV-bus

Donderdag5Aug.

Vrijdag6Aug.

Spoorwegmuseum



Week5

Dinsdag10Aug.

PicknicGroenendaal

Knotshockey

Cupcakesversieren

Woensdag11Aug.
RuïnevanBrederodeenduinen

Maandag9Aug.

kominjemeestzomersekleding!



Week5

Zeskamp
frisbee wedstrijd

Levend Ganzenbord
Donderdag12Aug.

Vrijdag13Aug



Week6

Stuif Stuif

Donderdag19Aug.

Vrijdag20Augustus



Week6

Sprinkussen,
kijkdoos maken
& sponsdarten

Sprinkussen,
kijkdoos maken
& sponsdarten

Speeltuin de
Speelakker,

oudere kinderen
met diploma
zwemmen

Maandag16Aug.

Waterfestijn&pannenkoekenmaken!

Dinsdag17Aug.

Woensdag18Aug.


