Eigenwijze Zomervakantie
2022
Week 1: Europa
Maandag 11 juli

We maken onze eigen wereldkaart en vlag en spelen het spel Ren je Rot (Europa ), welke
vragen weet jij goed te beantwoorden? In de middag gaan we richting Frankrijk en spelen
we een potje Jeu Des Boules en gaan we aan de slag met Klei.

BSO Natuur en Avontuur: Heb jij in de zomer ook last van bijvoorbeeld muggenbeten
dat is nu verleden tijd wij maken onze eigen citroenmelisse tegen insectenbeten.

Als lunch eten we een heerlijk broodje kipknakworst en na het eten is het tijd voor tanden
poetsen maar daarvoor hebben we nog wel tandpasta nodig, dit gaan we zelf maken.

Dinsdag 12 juli

In de ochtend gaan de kinderen van 4 t/m 6 jaar als echte piraten op ontdekkingstocht in
de piratenspeeltuin. De 7+ kinderen maken in de ochtend een eigen maquette, hoe ziet
jouw stad of land eruit? Ook spelen we het spel verover de vlag. Welk team vindt als eerste
de vlag van het andere team. In de middag draaien wij het programma om en gaan de
jongere kinderen aan de slag met de maquette en het spel verover de vlag. De 7+
kinderen gaan niet naar het koude Scandinavië maar gaan naar Engeland, naar de Robin
Hood speeltuin

BSO Natuur en Avontuur:

Altijd al je eigen tas willen maken, wij gaan het vandaag

doen, een natuurtas vilten voor gevonden natuurschatten, na het harde werken maken we
gezonde Chips op een stokje om vervolgens in de middag een zelfgemaakt
Natuurdagboek te maken

Woensdag 13 juli

In de ochtend maken we gebouwen van het materiaal wat we in het atelier kunnen vinden,
in de middag bezoeken we Miniworld Rotterdam.

Donderdag 14 juli

Buongiorno, we reizen verder door Europa en maken vandaag een schitterende wasco
tekening en maken onze eigen pizza. Ook gaan we vandaag Boogschieten en gaan de 7+
kinderen in de middag de Oostenrijkse bergen in bij de Alpenspeeltuin in Zoetermeer. De
7- kinderen gaan avonturen beleven in de zandspeeltuin

Vrijdag 23 juli

In de ochtend keren we nog eventjes terug naar Nederland en maken we ons eigen Delfts
blauwe tegeltje. In de middag gaan we toch weer op reis en spelen we een potje curling.

Week 2: Aziëe
Maandag 18 juli

Deze week reizen we door Azië heen, in de ochtend spelen we eerst weer het spel Ren je rot,
wat weet jij over Azië? Ook gaan de kinderen als echte sumoworstelaars de strijd met

elkaar, wie krijgt de andere uit de ring. In de middag gaan de 7+ kinderen koken bij Lets
Cook together en gaan de jongere kinderen dribbelen in de jungle. Ook maken we onze
eigen vliegers.

Dinsdag 19 juli

Vandaag gaan we de tatami op en gaan we judoën. We trekken echte judopakken aan en

leren een paar grepen. Ook maken we onze eigen Waterpiñata, sla jij hem kapot en krijg jij
een nat pak? Origami wie kent het niet? De middag zullen de kinderen deze Japanse
vouwkunst leren en spelen we nog levend Mario Kart.

Woensdag 20 juli

Vanuit China en Japan vliegen we vandaag door naar Indonesië en maken we onze eigen
Wajang poppen en gaan we in de middag onze lekker uitleven in het Monkeybos.

Donderdag 21 juli
We gaan vandaag ontdekken wat Kaligrafie is en hoe kunnen we dit zelf doen ook spelen
we een wedstrijd softbal. In de middag gaan de 7+ kinderen naar het Siebold huis in
Leiden en gaan de jongere kinderen aan de slag met het maken van muziek.

Vrijdag 22 juli
In de ochtend gaan we een shirt Batikken ( Tye-Die ) en in de middag gaan we naar de
Speeldernis in Rotterdam, vergeet hiervoor geen oude kleding aan te doen.

Week 3: Afrika
Maandag 25 juli

Deze week een nieuw continent, we zijn aanbeland in Afrika en maken deze ochtend dan
ook Afrikaanse kettingen of armbanden met sporten gaan we aan de slag met
binnenbanden van fietsen. In de middag gaan we muziek maken met waterdrums

Dinsdag 26 juli

Afrika staat ook bekend om zijn mooie zonsondergangen, wij gaan zelf ook zo’n mooie
zonsondergang maken in het Atelier. Ook gaan we lekker naar buiten om te sporten, we
gaan verschillende sporten die horen bij atletiek doen. In de middag gaan we naar de
Speeltuin, bosjes van Pex.

Woensdag 27 juli

Neem vandaag je zwembroek maar mee want we gaan naar waterspeeltuin Tanthof. In de
ochtend maken we nog een echte Afrikaanse Melktaart.

Donderdag 28 juli

In de ochtend gaan de kinderen van 4 t/m 6 aan de slag met afval materiaal en gaan hier
hun eigen muziek instrument mee maken, welk geluid komt er uit jouw instrument? De
kinderen van 7 jaar en ouder gaan het water op en gaan met de kano op

ontdekkingstocht bij Up Jaagpad. In de middag heb je stalen zenuwen nodig of ben je

helemaal niet bang maar Exotus Serpitini komt langs.

Vrijdag 29 juli
Klimmen, kruipen, springen als je dit allemaal kan dan ben je helemaal klaar om vandaag
mee te gaan naar Albrandswaard Avonturen Park ( AAP ).

Week 4: Noord - Amerika
Maandag 1 augustus
Vandaag zijn we aanbeland in Hawaï en maken we een hoelakrans en doen we de

hoeladans. Daarnaast spelen we een echte Amerikaanse sport, Lacrosse. In de middag
krijgen we een super leuke Ukelele workshop op locatie

Dinsdag 2 augustus
Stop motions filmpjes maken wij vandaag, wie heeft dit al is eerder gedaan? Ook spelen

we een in Nederland onbekende sport maar in Amerika bekende sport, KanJam. Voor de
lunch maken we een Amerikaans broodje hamburger. Na lunch gaan we weer actief aan
de slag met basketbal en kunnen we onze creativiteit kwijt bij het maken van een eigen
totempaal of hoofdtooi.

Woensdag 3 augustus
Pas op dat je vandaag geen goud koorts oploopt of verdwaald raakt tussen de Dino’s. we
brengen vandaag namelijk een bezoekje aan History land.

Donderdag 4 augustus

Vandaag zijn we in Jamaica en doen we lekker relaxt, in de ochtend maken we een eigen
zomerketting met de bekende kleuren uit Jamaica en spelen we het spel Ren je Rot. In de
middag gaan we lekker ravotten in natuurspeelplaats Zuiderpret.

Vrijdag 5 augustus

Het laatste land wat we deze week aan doen is Mexico, in Mexico heb je de zilverstad
Taxco, hier werd een grote zilverader gevonden dankzij deze zilverader kunnen wij vandaag
onze eigen zilveren sieraden maken met de kinderen. Voor de lunch eten we tortilla’s. In de
middag gaan we onze kennis verbreden in het Volkenkunde museum in Leiden.

Week 5: Zuid-Amerika
Maandag 8 augustus
Na Noord-Amerika zijn we deze week in Zuid-Amerika en wel in Peru. In de ochtend maken
we een panfluit en spelen we bubbelvoetbal. In de middag gaan we onze eigen hut
proberen te bouwen.

BSO Natuur en Avontuur:

We hopen vandaag op mooi weer want we gaan

zonnefoto’s maken. Daarna stoken we het vuur op en maken we ons popcorn uit blik
Als laatste vandaag maken we een insectenzuiger

Dinsdag 9 augustus
Het land van de carnaval, Brazilië. Maak een echt carnavals masker en dans op de muziek.
Ook gaan we het zand in en spelen we beachvolleybal. In de middag krijgen we een
workshop Capoeira.

Woensdag 10 augustus

Zuid-Amerika staat ook bekend om zijn groot aantal roofvogels. Wij gaan vandaag op
bezoek bij de roofdierenopvang in Berkel en Rodenrijs.

Donderdag 11 augustus
Neem je paspoort mee vandaag want we gaan de grens over. We spelen namelijk het

douanespel. Ook zullen we nog gekleurde zandflesjes maken. In de middag maken we een
typisch Surinaamse verkoeling schaafijs.

BSO Natuur en Avontuur:

Schelpenkunst, wie heeft er niet op het strand schelpen

gezocht en er iets mee gemaakt. Vandaag maken we een kunstwerk met schelpen.
Als lunch eten we een broodje gezond en gaan we in de middag aan slag met een
natuurlijke kalender van klei

Vrijdag 12 augustus
Op deze laatste dag van Zuid-Amerika gaan we naar Landgoed Olmenhorst en maken wij
onze eigen kaarsen die we daarna mee naar huis kunnen nemen.

Week 6: Oceaniëe
Maandag 15 augustus

De laatste week van onze wereldreis, we zijn helemaal aan de andere kant van de wereld
namelijk in de landen die vallen onder het continent Oceanië. Vandaag gaan de kinderen

van 4 t/m 6 aan de slag met het maken van een boemerang, komt hij ook echt weer terug
als je gooit? In de middag gaan deze kinderen heerlijk naar buiten om waterspelletjes te
doen. De kinderen van 7 jaar en ouder zijn de hele dag buiten en doen mee met de
outdoor sportdag van Sport4Kids.

Dinsdag 16 augustus

Vandaag maken we een didgeridoo een instrument die bekend is bij de originele
bewoners van Australië, de Aboriginals. Ook spelen we het spel Ren je rot Oceanië.

Surfen:

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

bij surfschool Hoek van Holland. Voor deze activiteit moet je je van te voren aanmelden en
er zitten kosten aan verbonden, zie meer informatie op de laatste pagina.

Woensdag 17 augustus
We gaan spelen in waterspeeltuin Delftse hout in Delft. Neem vandaag dus een handdoek
en je zwemkleding mee.

Donderdag 18 augustus

’s Ochtends halen we de kunstenaar in ons naar boven en maken we stippeltjes kunst en
spelen we een vorm van rugby. In de middag gaan we met elkaar de strijd aan in een
potje crocket.

Surfen:

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

bij surfschool Hoek van Holland. Voor deze activiteit moet je je van te voren aanmelden en
er zitten kosten aan verbonden, zie meer informatie op de laatste pagina.

Vrijdag 19 augustus

De laatste dag van onze wereldreis beginnen we met een spelletje Kubb. Ook spelen we
cricket en maken we een Ocean drum. Het bijzondere hiervan is, is dat
iedereen zijn eigen sound maakt hiermee.

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 in week 1 is de BSO Natuur en Avontuur geopend.

De kinderen die daarvoor zijn aangemeld kunnen dan ook daar worden gebracht en
gehaald.

Op maandag en donderdag in week 5 is de BSO Natuur en Avontuur geopend
bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 )De kinderen die daarvoor zijn aangemeld
moeten deze week op het Schilpkasteel gebracht en gehaald worden.

Komt uw kind naar de Eigenwijse opvang om mee te doen met de leuke

activiteiten? Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 1 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 1 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, wij gaan dit doen bij surfschool Hoek van Holland!
Op dinsdag 16 en donderdag 18 augustus 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. Echter heeft een kind wat nog niet geweest is voorrang op een kind die anders twee
keer gaat.
Het surfen zal plaatsvinden in Hoek van Holland bij de Surfschool aldaar, 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

