
 
 
 
 
Vakantie programma 9 plusgroep Bloemendaal en Heemstede 
 
 
dinsdag 7 juli 
 
Bloemendaal 
Vandaag gaan jullie een lipdub maken. Een lipdub is een videoclip, bestaande uit  
één enkele opname, waarin je met elkaar een nummer uitbeeldt. Dat is meteen de  
leukste uitdaging: zonder te stoppen met filmen in een non-stop shot een videoclip  
maken! We lopen met de camera door jullie eigen filmset heen, vol unieke  
momenten die jullie zelf hebben bedacht en uitgebeeld.  
 
Heemstede 
Vandaag organiseren we een crazy 88 game. Op een locatie in de buurt.  Crazy 88  
is en spel vol spannende uitdagingen en maffe opdrachten die jullie strijdend in  
verschillende teams binnen de tijd tot een goed einde moeten proberen te  
brengen. 's middags kun je meedoen aan een bakworkshop. jullie gaan zelf de  
lekkerste baksels uit de oven te voorschijn toveren en... natuurlijk ook opeten! 
 
donderdag 9 juli 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Vandaag is het sport en spel dag. We hebben een dagvullend programma vol  
met allerlei teamspellen. Of je nu snel bent of sterk, goed kan puzzelen of  
engelengeduld hebt. Ieders talent wordt aangesproken tijdens dit grappige  
sportevenement waarbij het allemaal draait om teamspirit. Nemen jullie  
zwemkleding mee? We hebben ook een aantal spectaculaire waterspellen  
in de aanbieding! 
 
dinsdag 14 juli 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Deze dinsdag zal blijken wie er 'zeebenen' heeft, want vandaag gaan we kano  
varen. We verkennen in Canadese kano's de omgeving en wie weet meren we  
wel ergens aan voor een lekkere picknick! Nemen jullie zwemkleding en droge  
kleding mee? Want van kano varen wordt je nat!   
 
donderdag 16 juli 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Leeuwen, olifanten,giraffen, de hele big five komt vandaag voorbij! Jullie gaan  
vandaag namelijk op fietssafari. Tijdens een uitgezette speurtocht door het bos  
voeren we allerlei stoere, moeilijke en vaak hilarische opdrachten uit. Lukt het  
jullie om alle opdrachten te volbrengen dan staat daar natuurlijk een mooie  
beloning tegenover! We willen zoveel mogelijk kinderen vragen om vandaag  
op de fiets naar de BSO te komen. 
 
 



dinsdag 4 augustus 
 
Bloemendaal 
Vandaag organiseren we een crazy 88 game. Op een locatie in de buurt.   
Crazy 88 is en spel vol spannende uitdagingen en maffe opdrachten die jullie  
strijdend in verschillende teams binnen de tijd tot een goed einde moeten  
proberen te brengen. 's middags kun je meedoen aan een bak-workshop.  
jullie gaan zelf de lekkerste baksels uit de oven te voorschijn toveren en...  
natuurlijk ook opeten. 
 
Heemstede 
Vandaag gaan jullie een lipdub maken. Een lipdub is een videoclip, bestaande  
uit één enkele opname, waarin je met elkaar een nummer uitbeeldt. Dat is  
meteen de leukste uitdaging: zonder te stoppen met filmen in een non-stop  
shot een videoclip maken! We lopen met de camera door jullie eigen filmset  
heen, vol unieke momenten die jullie  zelf hebben bedacht en uitgebeeld. 
 
donderdag 6 augustus 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Op 6 augustus gaan we vlotten bouwen. Wat is er leuker dan je eigen boot te  
bouwen? Misschien wel een eigen boot bouwen en er daarna mee proberen te  
varen! We gaan vandaag creatief aan de slag met touwen, palen en tonnen.  
Welk groepje lukt het om een goed drijvend vlot in elkaar te knutselen? Nemen  
jullie zwemkleding mee? Want hoewel we vertrouwen hebben in jullie  
vaardigheden kunnen we niet garanderen dat je droog zult blijven.  
 
dinsdag 11 augustus 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Vandaag hebben we een tweeledig programma. De ene helft van de dag draait om  
IN-spanning en de andere helft draait om ONT-spanning. We nemen deel aan een  
inspannende sportworkshop, voeren allerlei opdrachten uit op sportief gebied en  
wanneer we helemaal moe gestreden zijn is het tijd om eens heerlijk te relaxen.  
Inclusief voetenbadjes, zelfgemaakte scrub en een heuse beautyexpert die langs  
komt om advies te  geven.  
 
donderdag 13 augustus 
 
Bloemendaal en Heemstede 
Masterchef, wie kent het populaire tv- programma niet? Wij gaan vandaag aan de  
slag met verschillende culinaire opdrachten. Lukt het jou om aan de hand van  
enkel een geschreven recept een smakelijk gerecht te creëren? Zodra we onze  
maaltijd hebben gemaakt pakken we hem in en nemen hem mee naar het bos,  
voor een lekkere picknick en een spannend spel op locatie. We willen zoveel  
mogelijk kinderen vragen om vandaag op de fiets naar de BSO te komen zodat  
we naar het bos kunnen fietsen.  


