
Zomervakantie programma 2019 

 
 
Week 1: Met je voeten in het zand 
 
Maandag 8 juli: Vandaag gaan we een dagje naar de boerderij van Lotte in Emmerich. Paardrijden, 
skelteren, ravotten en naar het bos. Trekken jullie vandaag oude kleren aan en nemen jullie laarzen 
en een kopie van je paspoort mee? 
Dinsdag 9 juli: we gaan vandaag zandtekeningen maken, lekker met zand spelen en we bakken 
zandkoekjes ( om op te eten) 
Woensdag 10 juli: We gaan op de kinderboerderij op zoek naar dieren die in of op zand leven. We 
maken vandaag ook magisch zand 
Donderdag 11 juli: Zandkastelen wedstrijd dag, wie maakt het mooiste zandkasteel of wie bakt de 
mooiste zandkoekjes. We doen dit in de zandbak van de troubadour. 
Vrijdag 12 juli: Zandbakken speurtocht, hoeveel zandbakken kunnen we in de buurt van de BSO 
vinden? Ook gaan we vandaag knutselen en maken we een lekker zandtoetje.  
 
Week 2: Lekker in de zon 
 
Maandag 15 juli: we gaan vandaag zelf klei maken in zomerse kleuren. In de middag maken we 
lekkere kindercocktails die we hopelijk in een lekker zonnetje kunnen opdrinken. 
Dinsdag 16 juli: Vandaag moedigen we alle vierdaagse lopers aan. In de middag gaan we zelf ijsjes 
maken van fruit. 
Woensdag 17 juli: Hopelijk schijnt vandaag de zon want we gaan hutten bouwen met jeugdland in 
Rijkerswoerd.  
Donderdag 18 juli: We gaan vandaag een dagje naar de boerderij van Lotte in Emmerich. 
Paardrijden, skelteren, ravotten en naar het bos. Trekken jullie vandaag oude kleren aan en nemen 
jullie laarzen en een kopie van je paspoort mee? 
Vrijdag 19 juli: in de ochtend knutselen we vandaag een vlieger, hopelijk staat er wat wind en 
kunnen we hem tijdens onze picknick uitproberen. 
 
Week 3: Op safari in het wild 
 
Maandag 22 juli: We maken vandaag een wildlife bak, met zand, takken, bladeren en wilde dieren. In 
de middag bakken we slangen broodjes en maken we wilde rupsen om op te eten.  
Dinsdag 23 juli: Vandaag gaan we op safari in het maisdoolhof in Malden. 
Woensdag 24 juli: Op safari in de kinderboerderij, welke spannende dieren zie jij. In de ochtend 
knutselen we een verrekijker zodat we de dieren goed kunnen spotten. 
Donderdag 25 juli: We gaan vandaag knutselen en we spelen verhalen bingo, wie heeft als eerste zijn 
kaart vol en wint een wilde prijs? Ook maken we lekkere rauwkost met een lekker dipsausje.  
Vrijdag 26 juli: We gaan vandaag op slootjes safari in Sonsbeek. Gewapend met een emmer en 
schepnet. Wat leeft er allemaal in de sloot? Nu we toch in Sonsbeek zijn gaan we hier ook meteen 
lekker picknicken.  
 
Week 4: avonturen in het bos 
 
Maandag 29 juli: Het jullie speurneuzen op want we gaan een speurtocht doen. Wie kan de meeste 
bos dingen vinden in Elden?  We maken vandaag ook onze eigen bloempot met leuke 
bosbloementjes er in. 
Dinsdag 30 juli: We gaan vanochtend een bos high limonade maken, met bosvruchtenlimonade  en 
lekkernijen. Ook gaan we lekker knutselen vandaag.  



Woensdag 31 juli: vanochtend gaan we naar de bioscoop, even lekker uitrusten. In de middag maken 
we bosvruchten smoothies en misschien wel bosvruchten ijsjes. 
Donderdag 1 augustus: welke dieren leven er in het bos? We gaan vandaag naar ze op zoek op de 
Posbank. Trekken jullie goede schoenen aan voor de wandeling? 
Vrijdag 2 augustus: We gaan bootjes knutselen en deze laten varen op het water. Ook bakken we 
lekkere paddenstoelen cakejes en gaan we lekker een film kijken.  
 
Week 5: Op de camping 
 
Maandag 5 augustus: we gaan vandaag lekker spelen en ravotten in speeltuin de leemkuil in 
Nijmegen. 
Dinsdag 6 augustus: Waar slaap je in op de camping? Juist, in een tent. We bouwen vandaag hutten 
en tenten. We lunchen voor onze tent met een broodje knakworst, wassen samen af in een teiltje, en 
spelen samen levend ganzenbord.  
Woensdag 7 augustus: Als het warm is kan je lekker slippers aan, daarom gaan we onze eigen 
slippers pimpen. Hoe kun je die van jou het mooiste maken? Ook bakken we lekkere koekjes. Voor de 
lunch halen we broodjes in de campingwinkel.  
Donderdag 8 augustus: Vandaag maken we ons eigen stoepkrijt, we maken croissantjes voor de 
lunch en in de middag spelen we camping spelletjes.  
Vrijdag 9 augustus: We gaan vandaag naar landerij de park. Lekker spelen en knuffelen met de 
dieren. 
 
Week 6: lekker in het water 
 
Maandag 12 augustus: Op zoek naar de schat in het ijsblok, kun jij je schat uit het ijs hakken? Ook 
maken we kwallige jelly pudding en hopelijk kunnen we lekker met water spelen vandaag. 
Dinsdag 13 augustus: Verrassingsuitje, afhankelijk van het weer en het aantal kinderen 
Woensdag 14 augustus: Wat eet je als het warm is? Juist, waterijsjes. Deze gaan we vandaag zelf 
maken. Ook gaan we een mooi knutselwerkje maken.  
Donderdag 15 augustus: Vissenvang spel knutselen, kun jij daarna je eigen visjes vangen? We gaan 
ook kibbeling vangen bij de viskraam in Elden die we lekker opsnoepen. Daarna  houden we 
waterspelletjes middag. 
Vrijdag 16 augustus: Waar in Arnhem is overal water, samen gaan we op zoek en zo veel mogelijk 
plekken bezoeken.  
 
 
 
 
 
 
 


