
                                
 

 

 

Week 1:  
 

Maandag 20 Juli 
Ontdekken, proefjes, zelf dingen maken en aan de slag met techniek? Dit kan in de Duurzame 

Ontdekbus en deze komt vandaag bij ons langs!  
We toveren de tafels om tot tafeltennistafels, wie kan het balletje terug slaan? Ook brengen we een 

bezoek aan natuurspeeltuin Zuiderpret. 
 

Natuur:  
We starten de dag met het maken van muggenbultencrème, zal daarmee echt de jeuk weggaan? 

Tussen de middag gaan we gezellig picknicken. In de middag gaan we kanoën bij een andere 
locatie van de SRK. 

 

Dinsdag 21 Juli 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema water en vuur. Ook gaan we 

creatief aan de slag, we gaan schilderen met onze tenen.. 
In de middag gaan de kinderen van 4 t/m 6 jaar naar de zandspeeltuin. Voor de kinderen vanaf 7 

jaar komt S4K langs, zij gaan een Expeditie Robinson met jullie doen. 
 

Natuur:  
Vandaag gaan we zelf vuur maken en eten we een lekker broodje knakworst. Zouden we die kunnen 

warm maken op ons eigen vuurtje? In de middag maken we een vuurelfjes tekening. 
 

Woensdag 22 Juli 
Vandaag brengen we een bezoek aan plukkerij Framblij, wat zouden we daar allemaal kunnen 

plukken? We hopen dat we lekkere dingen kunnen vinden waar we in de middag mee kunnen gaan 
bakken. Jammie! 

 

Donderdag 23 Juli 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema lucht en aarde. Ook gaan we 
creatief aan de slag, we gaan stenen schilderen waar we vervolgens een mooi kunstwerk mee gaan 

maken. In de middag gaan we naar het bos waar we verschillende spellen en activiteiten gaan 
doen, zoals kunst in het bos. 

 

Natuur:  
We gaan onderwaterkijkers maken. Wat kunnen we daarmee allemaal zien? Ook maken we verse 
fruit smoothies. In de middag is het een waterfeest met water estafette, waterpistolen en nog veel 

meer. 
 

Vrijdag 24 Juli 
We maken ons eigen blotevoetenpad. Misschien moeten we wel even naar het bos om spulletjes te 

verzamelen. Natuurlijk gaan we ons eigen blotevoetenpad ook uit proberen. Voelen materialen 
hetzelfde aan je voeten en aan je handen?  

Eigenwijze zomervakantie  

Vuur Water Lucht Aarde 



                                
 
 
 

Week 2: 
 

Maandag 27 Juli 
We gaan heerlijk spelen in het Prinsenbos in Naaldwijk. In de middag is er voor alle 7+ kinderen een 

sportmix georganiseerd door S4K. De kinderen onder de 7 jaar gaan koken/bakken. 
 

Dinsdag 28 Juli 
Extra activiteit vandaag: Ben je 7 jaar of ouder heb je een zwemdiploma en wil je surfen,  

geef je dan snel op.  
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema lucht en aarde. Ook gaan we 
creatief aan de slag, we maken windmolentjes. In de middag hebben we een workshop Fitboksen. 

Dat wordt zweten! 
 

Woensdag 29 Juli 
We gaan vliegers maken, hoe moet jou vlieger eruit zien? Natuurlijk gaan we ook naar het strand om 

de vliegers uit te proberen en misschien hebben we dan ook nog wel even tijd om een echt 
zandkasteel te bouwen en mooie schelpen te zoeken. 

 

Donderdag 30 juli 
Extra activiteit vandaag: Ben je 7 jaar of ouder heb je een zwemdiploma en wil je surfen,  

geef je dan snel op.   
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema vuur en water. Ook gaan we 

creatief aan de slag, we gaan vulkanen maken. In de middag gaan we spelen in de houten 
speeltuin, wie kan het harst van de glijbaan? 

 

Vrijdag 31 juli 
Vandaag gaan we naar Albrandswaard Avonturen Park (AAP). Dit is een leuk park waar we veel met 

water kunnen spelen en kunnen klimmen en klauteren. 
 

  
 
 

 
 
  



                                
 
 
 

Week 3:  
 

Maandag 3 augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema water. Ook gaan we creatief 
aan de slag, we maken onze eigen regen, kan dat wel binnen?. In de middag gaan we ravotten in 

Natuurspeeltuin de Flierefluiter. In deze natuurspeeltuin kun je klimmen over boomstammen, spelen 
met water en dammetjes en hutten bouwen. 

 

Dinsdag 4 augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema vuur. Ook gaan we creatief 

aan de slag, we gaan draken maken. Zouden de draken ook vuur spugen, kijk maar uit. In de middag 
gaan we spelen in het Monkybos in Den Haag. 

Boshutten bouwen, in bomen klimmen, van de kabelbaan, op de uitkijktoren, lopen door hele grote 
waterleidingbuizen en nog veel meer! 

 

Woensdag 5 augustus 
We gaan reizen door de tijd, naar heeeel lang geleden. Naar de tijd dat er dinosauriërs waren. In 

Historyland komen we alles te weten over de dino’s. 
 

Donderdag 6 Augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema lucht. Ook gaan we creatief 

aan de slag, we maken een luchtballon. In de middag gaan we naar het Balijbos in Zoetermeer. Hier 
kunnen we spelen, wandelen en de dieren bezoeken op de kinderboerderij. 

 

Vrijdag 7 Augustus 
Neem je verrekijker maar mee als je die hebt. We gaan vandaag vliegtuigen spotten en dat is in deze 
periode misschien best een uitdaging, maar misschien lukt het ons toch om er één goed te bekijken. 

we moeten namelijk goed weten hoe een vliegtuig eruit ziet, ieder detail want bij terug komst op 
locatie maken wij onze eigen EigenWijze vliegtuigen. 

 
 

 
 
  



                                
 
 
 

Week 4:  
 

Maandag 10 Augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema vuur en lucht. Ook gaan we 

creatief aan de slag, we maken onze eigen stop motion filmpjes! In de middag gaan we klauteren en 
klimmen in de stoere speeltuin Het Klauterwoud in Vlaardingen. 

 

Dinsdag 11 Augustus 
Met de lunch op zak voor onze EigenWijze picknick gaan we op weg naar Natuurspeeltuin Beverbos 

in Zuidland. Hier kunnen we spelen midden in de natuur en met water. 
 

Woensdag 12 Augustus 
We nemen onze poloraid mee en vertrekken naar het bos om de mooiste foto’s te maken. Natuurlijk 

mag een mooi lijstje om de foto’s heen niet ontbreken. We nemen uit het bos dan ook mooie 
spulletjes mee om onze fotolijstjes mee te maken. 

 

Donderdag 13 Augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema water en aarde. Ook gaan we 

creatief aan de slag, we maken onze eigen stop motion filmpjes!. In de middag gaan we naar 
Swetse speeldernis Zoeterwoude, durf jij op het watervlot? 

 

Vrijdag 14 Augustus 
Vandaag gaan we spelen in Speeltuin ’t Speelduin. Lekker spelen tussen de duinen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



                                
 
 
 

Week 5:  
 

Maandag 17 Augustus 
De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan vandaag activiteiten doen op onze natuur en avontuur locatie. Zo 

gaan we schelpdieren en zandtekeningen maken, eten we een broodje gezond en maken we onze 
eigen kwal in een flesje 

De kinderen vanaf 7 jaar zullen op het Schilpkasteel blijven en maken in de ochtend hun eigen stop 
motion filmpjes. In de middag hebben zij een sportmiddag. 

 

Dinsdag 18 Augustus 
De kinderen van vanaf 7 jaar gaan vandaag activiteiten doen op onze natuur en avontuur locatie. 

We gaan hout bewerken, eten heerlijke tosti’s en maken we wilde zaden crackers. 
 

De kinderen van 4 t/m 6 jaar zullen op het Schilpkasteel blijven en gaan pizza’s bakken en hebben 
een sportmiddag. 

 

Woensdag 19 Augustus 
Vandaag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden op de Natuur en Avontuur BSO, hier 

maken we onze eigen afwasmiddel van klimop. We gaan broodjes bakken bij het vuur en maken 
eten zelfgemaakte kruidenkaas. In de middag spelen we een natuurverzamelspel. 

 

Donderdag 20 Augustus 
De kinderen van 4 en 5 jaar gaan vandaag activiteiten doen op onze natuur en avontuur locatie. We 

hebben een activiteit met kleuren in de natuur, we maken natuur verf en eten tosti’s. 
 

De kinderen vanaf 6 jaar zullen op het Schilpkasteel blijven. Op de Schilp doen we een workshop 
skateboarden en maken we onze eigen stop motion filmpjes. 

 

Vrijdag 21 Augustus 
Vandaag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden op de Natuur en Avontuur BSO. We 
maken onze eigen blaaspijp om pijltjes te schieten, wie kan dat het verst? Ook maken we een 

windgong van natuurlijke materialen, weet iemand wat dat is? 
 

 
 
 
 
  



                                
 
 
 

Week 6:  
 

Maandag 24 Augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema water en vuur. Ook gaan we 

creatief aan de slag, we gaan graffiti schilderen. In de middag komt Gonny in het Groen langs. 
Gonny neemt ons mee het bos in om samen op zoek te gaan naar waterdiertjes en kriebelbeestjes. 

 

Natuur: 
We gaan spelen in onze modderkeuken. Zouden we ook kunst kunnen maken van modder?  

Ook maken we gezonde wraps.  
 

Dinsdag 25 Augustus 
We doen deze ochtend verschillende proefjes die allemaal te maken hebben met vuur, water, lucht 

en aarde. In de middag hebben wij een workshop Drumtastic. Dat wordt super leuk, met elkaar 
muziek maken met drumstokjes en grote ballen! 

 

Natuur:  
We gaan vandaag dieren knuffelen op de kinderboerderij. We eten tosti’s en gaan speksteen 

bewerken. 
 

Woensdag 26 Augustus 
We gaan vandaag ons zeker weten vermaken in de Tuin van Floddertje. Hier is voor elke leeftijd een 

groot stuk om te spelen. 
 

Donderdag 27 Augustus 
Deze ochtend beginnen we met verschillende sportspellen met thema aarde en lucht. Ook gaan we 
creatief aan de slag, we gaan schilderen met verf en buitenmaterialen. In de middag gaan alle 7+ 
kinderen proberen te ontsnappen uit een Escape Room, lukt het jullie om op tijd alle puzzeltjes op te 

lossen? De kinderen van 4 t/m 6 jaar spelen het puzzel en opdrachten spel. 
 

Natuur:  
We doen vandaag een wedstrijdje vliegen, maar waarmee gaan we vliegen? We eten een 

overheerlijke fruitsalade en gaan bellen blazen, hele grote! 
 

Vrijdag 28 Augustus 
Vandaag gaan we ravotten in de speelpolder van de Hennipgaarde. 

 
 

  



                                
 
 
 

Belangrijk om te weten: 
 

In de vakantie zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag en tegen extra 
tegoed/ betaling tot 18.30 uur). 

Wilt u uw kind uiterlijk om 09.30 uur brengen, dan kunnen wij op tijd met ons 
programma beginnen. 

Alle activiteiten starten en eindigen op het schilpkasteel.  
Er zijn echter twee uitzonderingen! 

 In week 5 zijn wij op woensdag en vrijdag met alle kinderen op BSO Natuur en Avontuur,  
de kinderen kunnen hier gebracht en gehaald worden (Groeneveld 66 2286 NB Rijswijk) 

 In week 1 en 6 is op maandag, dinsdag en donderdag BSO Natuur en Avontuur (bij 
voldoende animo) geopend. Mocht u uw kind(eren) hiervoor hebben opgegeven, dan 
kunt u uw zoon/dochter hier brengen en halen. 

Kinderen die niet op de BSO Natuur en Avontuur zitten, maar het wel leuk vinden om 
mee te doen met het Natuurprogramma op maandag en/of dinsdag en/of donderdag 
(alleen in week 1 en 6) kunnen dat laten weten via een berichtje in Eigenwijs/Konnect. 

Andersom kan natuurlijk ook. 

Helaas kan ons jaarlijkse slaapfeest op de Natuur en Avontuur dit jaar niet doorgaan. 

Komt uw kind naar de Eigenwijze opvang om mee te doen met de leuke activiteiten? 
Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 6 juli. Aanmelden na die 
datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is dan niet gegarandeerd en 

opvang kan alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Heeft u uw kind niet aangemeld, dan 
verwachten wij uw kind niet. 

 Zorgt u ervoor dat uw kind zwemkleding of een setje droge kleding bij zich heeft? 

Mochten de zwemlessen van Excelsior op dinsdag en donderdag 18.00 uur doorgaan 
en wilt u graag dat wij uw zoon/dochter naar zwemles brengen, laat ons dit dan graag voor 6 juli 

weten. Dan kunnen wij de kinderen weer op tijd naar het zwembad brengen. 

Het programma is onder voorbehoud. Het programma voor deze zomer was met de op 
dit moment geldende corona maatregelen, een hele uitdaging. Om deze reden en omdat wij niet 
weten hoe deze maatregelen er over een paar weken uit zien, kan het zijn dat wij wijzigingen in het 

programma moeten aanbrengen. Natuurlijk brengen wij u hiervan op de hoogte. 
Wij vragen hiervoor om uw begrip. 

 
 



                                
 

 

 

 

 

Beste EigenWijse ouders,  

Ook dit jaar gaan wij weer surfen! 

Op dinsdag 28 en donderdag 30 juli is er voor kinderen vanaf 7 jaar surfles  Kinderen 
moeten in bezit zijn van een zwemdiploma en er is een eigen bijdrage van €10,- per dag. 
Via Eigenwijs/Konnect kunt u uw kind aanmelden. De aanmelding is definitief wanneer wij 
een envelop ontvangen met de eigen bijdrage, vergeet hierop niet de naam van uw kind 
te zetten. De surfles kan doorgaan als er minstens 6 kinderen zich opgeven en er is plek 
voor maximaal 15 kinderen. Aanmelden voor 1 dag kan maar voor 2 dagen mag ook. 

Het surfen zal plaatsvinden in hoek van holland waar de kinderen les krijgen van een 
instructeur van de surfschool. De kinderen krijgen deze dag alle kleding die ze nodig 
hebben voor het surfen bij de surfschool. Een wetsuit en surfboard worden verzorgd door 
de surfschool. Het is wel nodig om de kinderen zwemkleding mee te geven en een 
handdoek voor na afloop.  

Met sportieve groeten, 

Team BSO EigenWijs 

 


