
                                
 

 

 

 
Week 1:  

 
Maandag 19 juli 

We maken onze eigen flip flop slippers en spelen EK straatvoetbal, wie kan er scoren? In de 
middag gaan we de natuur in met Gonny in het groen. Wat zullen we allemaal vinden en 

beleven. 
 

BSO Natuur en Avontuur: We maken zonnefoto’s en gaan picknicken. In de middag 
gaan we magneetvissen, benieuwd wat we uit het water halen. 

 
Dinsdag 20 juli 

We gaan creatief aan de slag met voor de jongere kinderen “zeespons” en voor de oudere 
kinderen “zomer op je bord”, wat zou dit zijn? Ook gaan we sportief aan de slag. We spelen 

spelletjes en gaan sporten op het beachvolleybalveld. 
Vandaag gaan we ook nog op stap naar Zuiderpret, dit is de natuurspeeltuin in het 

Zuiderpark. Voor de kinderen vanaf 8 jaar (die vorige keer niet mee hebben gedaan) 
spelen we nog een keer Jachtseizoen met S4K. 

 
BSO Natuur en Avontuur: Hooikoorts, dat is vervelend, wat kunnen we eraan doen? 

We eten in ieder geval een heerlijk broodje gezond vandaag. In de middag gaan we 
Kanoën bij Up locatie Jaagpad. 

 
Woensdag 21 juli 

We gaan spelen in speelpolder Hennipgaarde.  
 

Donderdag 22 juli 
We maken strandcocktails en ijsjes, hopelijk hebben we er een zonnetje bij. Ook spelen we 

multibal, wie weet hoe dit gaat? In de middag gaan de kinderen t/m 7 jaar spelen in 
Westerpark in Zoetermeer. De 8+ kinderen maken hun eigen blaaspijp, hoe ver kan jij jou 

pijlen schieten? 
 

BSO Natuur en Avontuur: Vlot XL, heb jij wel eens een vlot gebouwd? We eten 
vandaag een broodje knakworst. Deze middag gaan we waterbeestjes proberen te 

vangen. 
 

Vrijdag 23 juli 
We gaan spelen in natuurspeeltuin Hammenpoort. 
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Week 2:  

 
Maandag 26 juli 

Happy stones heb jij deze wel eens gevonden of zelf gemaakt? We maken de mooiste 
happy stones en in de middag gaan we deze in het bos ook nog verspreiden en misschien 

vinden we ze ook nog wel. De olympische spelen bij EigenWijs, we beginnen met atletiek. 
In de middag is er een speciale workshop voor de kinderen vanaf 8 jaar, we gaan BMX 

rijden, dat wordt gaaf! 
 

Dinsdag 27 juli 
We ontmoeten de mooiste maar misschien ook wel engste reptielen vandaag met Excotus 

Serpenti. In de middag maken we tropische kettingen en gaan we verder met de 
olympische spelen, nu honkbal. 

 
Surfen: Ben je 7 jaar of ouder en heb jij je zwemdiploma A en B, dan mag je mee surfen 

bij Dreams in Ter Heijde. Voor deze activiteit moet je je van te voren aanmelden en er zitten 
kosten aan verbonden, zie meer informatie op de laatste pagina. 

 
Woensdag 28 juli 

We gaan spelen in speelbos Bentjungle. 
 

Donderdag 29 juli 
We maken onze eigen spinners, met de mooiste kleuren. De sport van vandaag is voetbal 
en hockey, welke vind jij het leukst. In de middag gaan we naar het bos waar we Bos Bingo 

spelen en Levend Stratego, welke groep weet het beste de vlag te verdedigen. 
 

Surfen: Ben je 7 jaar of ouder en heb jij je zwemdiploma A en B, dan mag je mee surfen 
bij Dreams in Ter Heijde. Voor deze activiteit moet je je van te voren aanmelden en er zitten 

kosten aan verbonden, zie meer informatie op de laatste pagina. 
 

Vrijdag 30 juli 
We brengen een bezoek aan de Vrijbuiter in Zoetermeer. 

 

 

 



                                

 

Week 3:             
 

Maandag 2 augustus 
Vorige week hebben we al geoefend met atletiek en vandaag gaan we hier nog verder 

mee. Ook maken we cactussen van creatieve materialen.  
In de middag gaan we spelen bij Aap in Albrandswaard. 

 
Dinsdag 3 augustus 

We maken zonnige zonnevangers en de sport van vandaag is voethonk. In de middag 
gaan we spelen in de Speeldernis in Rotterdam. 

 
Woensdag 4 augustus 

We gaan vandaag naar het strand, neem je schep en emmer maar mee. 
 

Donderdag 5 augustus 
Ijsjes van pompom, zijn heerlijk zacht maar kan je niet eten. Neem deze dan ook maar mee 

naar huis. We gaan verder met de Olympische spelen, deze keer rugby. 
In de middag krijgen wij een workshop dansen, wat is jouw lievelingsmuziek? 

 
Vrijdag 6 augustus 

Vandaag gaan we naar de bosjes van Pex, hier kunnen we lekker spelen. 
 

 

 

 

 

  



                                
 
 

Week 4:             
 

Maandag 9 augustus 
Verven met waterballonnen dat zal een mooi kunstwerk worden vandaag. Ook spelen we 
beachvolleybal op het veld bij Refleks. In de middag gaan wij spelen en wandelen in het 

Balijbos en misschien zien we nog wat dieren op de kinderboerderij. 
 

Dinsdag 10 augustus 
Stop motions filmpjes maken wij vandaag, wie heeft dit al is eerder gedaan? Ook spelen 

we flessenvoetbal, wie verdedigd zijn fles het beste en houd het meeste water over?  
In de middag gaan we spelen bij Aap in Albrandswaard. 

 
Woensdag 11 augustus 

Vandaag gaan we naar het Monkeybos in Meyendel, hier kunnen we ons helemaal 
uitleven. 

 
Donderdag 12 augustus 

We gaan verder met de stop motions filmpjes, waar gaat jou filmpje over? We spelen ook 
hockey, wie kan er scoren? In de middag gaan we spelen in de Speeldernis in Rotterdam. 

 
Vrijdag 13 augustus 

We gaan naar het Beatrixpark in Schiedam, hier kunnen we spelen in Ford Drakenstijn 
 

 

  



                                
 
 

Week 5:             
Deze week doen wij activiteiten op onze Natuur en Avontuur locatie, de kinderen kunnen 
wel gewoon gebracht en gehaald worden op de Schilp 
 

Maandag 16 augustus 
4 t/m 6 jaar: Wij blijven op de Schilp en we gaan natuur foto’s maken voor in onze zelf 

gemaakte fotolijstjes van natuurlijke materialen. Ook spelen we badminton. 
Vanaf 7 jaar: Wij gaan naar BSO Natuur en Avontuur. Hier bekijken we hoe helder water is 

en gaan we op avontuur langs de waterkant. 
 

Dinsdag 17 augustus 
4 t/m 7 jaar: Wij gaan naar BSO Natuur en Avontuur. Hier spelen we verschillende soorten 

mikado, voor reuzen en kabouters. Ook is er genoeg tijd om lekker buiten te ravotten. 
Vanaf 8 jaar: Wij blijven op de Schilp. We doen vandaag een proef, kunnen we van kranten 

een stevige tafel maken? Ook spelen we badminton. In de middag gaan we naar het 
Rijswijkse bos waar we samen met S4K een spel spelen “De Kluis”. 

 
Woensdag 18 augustus 

We gaan met zijn allen naar BSO Natuur en Avontuur. Hier maken wij een mini terrarium, 
wat kunnen we in die van jou allemaal zien? Ook gaan we aan de slag met geluksteentjes, 

zullen ze echt geluk brengen? 
 

Donderdag 19 augustus 
4 t/m 6 jaar: Wij blijven op de Schilp. In de ochtend maken wij onze eigen lunch met 

heerlijke hapjes. Wie dat wil kan voetgolf spelen. In de middag spelen we een schaduwspel 
en maken wij een lavalamp, dat wordt gaaf. 

Vanaf 7 jaar: Wij gaan naar BSO Natuur en Avontuur. We bouwen een klein vlot. Ook spelen 
we samen met S4K Expeditie Robinson. Wie is de enige echte Robinson? 

 
Vrijdag 20 augustus 

We gaan met zijn allen naar BSO Natuur en Avontuur. Hier gaan we aan de gang met 
bloembommen, wie heeft deze wel is gezien? Ook maken wij ons eigen ijs, jammie! 

 

 

  



                                

 

Week 6:  
 

Maandag 23 augustus 
We gaan beeldhouwen maar van welk materiaal, het is geen klei. We spelen ook busjekruit. 
In de middag gaan de kinderen van 4 t/m 7 jaar spelen in de zandspeeltuin. De kinderen 

vanaf 8 jaar spelen een Escape Room met S4K, hopelijk lukt het ons om op tijd te 
ontsnappen. 

 
BSO Natuur en Avontuur: We hebben een EigenWijze kruiden ochtend, we eten dan 

ook kruidige stokbrood tosti. In de middag maken we een bamboe waterval. 
 

Dinsdag 24 augustus 
Vandaag doen we het legospel, wie bouwt het snelst? Maar ook spelen we kegelroof, 

opletten dus! De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan vandaag strandjutten op het strand van 
Ter Heijde. De kinderen vanaf 7 jaar doen een echte Bootcamp, ben jij er klaar voor? 

 
BSO Natuur en Avontuur: We maken EigenWijze foto shirts en eten een broodje 
knakworst. In de middag proberen we een touwladder te maken, zal het ons lukken? 

 
Woensdag 25 augustus 

We gaan spelen in Speeltuin ‘t Speelduin in Den Haag. 
 

Donderdag 26 augustus 
Proefjes doen en ontdekken met de ontdekbus hier begint onze dag mee. In de middag 

hopen we op een lekker zonnetje voor een watersportmiddag. 
 

BSO Natuur en Avontuur: We maken natuurlijke fotolijstjes en eten een broodje 
hamburger. In de middag hebben we een gave fotoworkshop van Kidzklix! 

 
Vrijdag 27 augustus 

We gaan spelen in het Klauterwoud in Vlaardingen. 

 

  



                                

 
 

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 kinderen worden opgevangen op het Schilpkasteel, hier kunnen de 
kinderen dan ook worden gebracht en gehaald. Het Reflekspaleis is in de vakantie 

gesloten. 
 

Op maandag dinsdag en donderdag in week 1 en 6 is de BSO Natuur en Avontuur 
geopend. De kinderen die daarvoor zijn aangemeld kunnen dan ook daar worden 

gebracht en gehaald. 
 

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 12 juli. 

Aanmelden na die datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is 
dan niet gegarandeerd en uw kind kan alleen komen 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 vóór 12 juli weten. Dan kunnen wij de kinderen weer op tijd naar het zwembad 
brengen 

 

Het programma is onder voorbehoud.  
 

  



                                
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Beste EigenWijze ouders,  

Ook dit jaar gaan wij weer surfen, maar dit keer in Ter Heijde! 

Op dinsdag 27 en donderdag 29 juli is er voor kinderen vanaf 7 jaar surfles  Kinderen 
moeten in bezit zijn van zwemdiploma A en B en er is een eigen bijdrage van €10,- per dag 
per kind. 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 Ter Heijde bij Dreams Surfschool, 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 

 


