
ZomerBSO Oud 
Vakantieboek 2019 

 
 

Programma voor de kinderen in de leeftijd van 8+ 

 
Contactgegevens 
De zomerBSO vindt plaats op de volgende locatie: 

 
Op maandag t/m vrijdag  
BSO de Tamboerijn    
Conradpark 18      
2441 AG  Nieuwveen     
Telefoonnr: 06-33663298    
 
Afmelden 
Indien uw kind niet naar de zomerBSO komt, dan vragen wij u om uw kind uiterlijk 
op de betreffende dag voor 9.00 uur af te melden, per mail, voicemail of telefoon. 
 

E-mail: zomerbso@kinderopvangliemeer.nl 

Informatie 
De zomervakantie is van maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 aug 2019. In de 
eerste vijf weken van de zomervakantie zullen alle kinderen worden opgevangen 
op de ZomerBSO in Nieuwveen, op onze nieuwe BSO de Tamboerijn (voormalig 
basisschool de Tamboerijn).  
 
Stamgroepen op ZomerBSO 
Dit jaar werken we met drie leeftijdsgroepen, allen onder één dak maar ieder met 
een eigen groepsruimte. De groepen grenzen fysiek aan elkaar, en werken zoveel 
mogelijk met dezelfde pedagogisch medewerkers. Het activiteitenprogramma is 
voor iedere leeftijdsgroep aangepast.  
Groep Jong:   4 en 5 jaar  Linker groepsruimte + hal 
Groep Midden:   6 en 7 jaar  Middelste groepsruimte 
Groep Oud:   8 jaar en ouder   Aula + keuken 
 
Informatie voor de groep 8+ 
Uw kind ontvangen wij graag bij de rechteringang van BSO de Tamboerijn. 
Pedagogisch medewerkers op deze groep zijn: 

- Sharon  - Arjanne - Caspar -Hanne   

- Kim  - Marleen - Meryl 
Op woensdag voegen we i.v.m. kleinere groepsgroottes samen.   
 
Zelfstandigheidsformulier 
De kinderen van groep Oud mogen op het buitenterrein van BSO de Tamboerijn 
buitenspelen onder beperkter toezicht. Dit houdt in dat zij zelfstandig op het terrein 
mogen spelen, en dat een pedagogisch medewerker minimaal om de 10 minuten 
even komt kijken. De kinderen die eerder deelgenomen hebben aan de zomerBSO, 
hebben reeds het zelfstandigheidsformulier ingevuld. Indien u wijzigingen wilt 
aanbrengen op dit formulier, dan is dit mogelijk tijdens de zomerBSO. Het formulier 
is op de groep aanwezig. Indien uw kind nog niet op de zomerBSO is geweest, 
ontvangt u deze. 
 
Een aantal tips 
1. Neem iedere dag je eigen ZomerBSO-tas mee!  
2. Bij mooi weer vragen we de kinderen zwemkleding, slippers (waterschoenen) en 
een handdoek mee te nemen. Op deze manier kunnen de kinderen volop genieten 
van waterspelletjes. 
3. Kinderen mogen 1 ding meenemen van huis om mee te spelen: 

 Spullen zijn mee op eigen risico, voorzien van naam.  
 De pedagogisch medewerker bepaalt of en hoe lang er mee 

gespeeld mag worden  
4. Gedurende de dag worden er foto’s gemaakt van de kinderen die u bij het 
ophalen kunt zien op een digitaal fotolijstje. Aan het einde van de zomerBSO 
zullen de foto’s op de website geplaatst worden (hierbij hanteren wij de individuele 
afspraken zoals opgenomen in het mediaformulier). 

mailto:zomerbso@kinderopvangliemeer.nl


Activiteiten 
Hieronder treft u per week een overzicht van de activiteiten die ingepland staan 
voor de betreffende dag (onder voorbehoud). Naast dit programma zijn er 
activiteiten die gedurende de hele week aangeboden worden, zoals spelen in de 

themahoeken, mee met een uitstapje of met mooi weer met water spelen. 
 
De activiteiten tijdens de zomerBSO zullen verzorgd worden door pedagogisch 
medewerkers van SKL en externe instanties. De activiteiten worden gegeven op 
de volgende locaties: 

- Gebouw de Tamboerijn en aangrenzende buitenruimtes  
- Gymzaal de Ringkant 
- Terrein van Ipse de Brugge/locatie Klein Dumpje  

 
Week 1 (22 t/m 26 juli) thema: Dino’s en Oertijd  
 Ochtend Middag 

Ma k: Vulkaanuitbarsting    s: Tijdreizigersspel 
b: Dinoklauwkoekjes 

Di k: Fossielmaken  
w: Levende Reptielen op bezoek!  

s: Mammoetspel 

Woe k: Dinogeraamte  b: Eetbare botten  

Do k: Bouw je eigen tijdmachine  s: Dino Stratego  
w: Dinotand maken  

Vrij k: Grottekening 
s: Acrobatiek   

b: Aardappels poffen  
s: Levend Oertijdmemory 

 
Week 2 (29 juli t/m 2 aug) thema: Grieken, Romeinen en Egyptenaren 
 Ochtend Middag 

Ma k: Gipsverband masker 
s: De sterkste Galliër? 

s: De farao’s tegen de mummies 
 

Di k: Piramide 
u: Scouting Nieuwveen  

s: Paard van Troje   
b: Kippensoep  

Woe k: Toiletpapiermummie  b: Mummiehotdog 

Do k: Lipgloss maken 
b: Ijscake maken   

k: Schilderen als Michelangelo 
s: Asterix en Obelixspel   

Vrij s: Olympische spelen k: Griekse vaas  

 
Week 3 (5 t/m 9 aug) thema: Ridders en Jonkvrouwen 
 Ochtend Middag 

Ma a: Bierbrouwen 0.0%  
w: Golfclub Liemeer  

b: Hartige spies 
s: Burchtbal 

Di k: Katapult 
k: Lange draak  

b: Pannenkoekspies 
w: Drumtastics   

Woe k: Vuurspugende draak  b: Pirateneierkoek 

Do k: Riddervlaggen 
b: Macaroni maken 

s: Grondstoffenspel 

Vrij k: Familiewapenschild 
s: Kanjam/Frisbee  

s: Ridders en Barbaren 
k: Outdoor knikkerbaan   

 
Week 4 (12 t/m 16 aug) thema: Ontdekkingsreizigers en uitvinders 
 Ochtend Middag 

Ma k: Schatkaart 
b: Groentesoep 

k: Boot  

Di k: Stuiterbal maken 
b: Kwarktaart maken  

s: Waterballonnen vergooien 
b: VOC-cocktail 

Woe k: Geheimschrift schrijven s: De geheime lijst  

Do w: Dansclinic Lisanne Leliveld 
b: Pizza maken 

a: Douanespel 
k: Zeepketting 

Vrij k: Bouwen s: Waterbommen 
b: Worstenbroodjes  

 
Week 5 (19 t/m 23 aug) thema: Op naar de Toekomst  
 Ochtend Middag 

Ma k: Blikken en robots 
w: Dansclinic Lisanne Leliveld 

b: Buitenaardse wezens ufo 

Di k: Galaxy etui of portemonnee  
b: Appelflapjes  

s: Meteorieteninslag  
w: Sportieve work-out clinic 

Woe b: Spaceshuttle sandwich a: Speurtocht  

Do k: Rakethotdogs 
s: Missie Space 

w: Sportieve work-out clinic 

Vrij b: Planetenkoekjes 
s: Volle maan 

s: Volle maan 
w: Sportieve work-out clinic 

w= workshop, a=activiteit, s=spel/sport, k=knutsel, b=bakken/koken 

 
De zesde week: alweer de laatste vakantieweek 
De kinderen uit Langeraar en Ter Aar worden deze week opgevangen bij BSO de 
Qubus en BSO de Haven/de Kom. De kinderen uit Nieuwveen en Zevenhoven 
worden opgevangen op BSO de Tamboerijn.  
 
In deze laatste week zullen wij de kinderen uiteraard diverse activiteiten aanbieden 
en zullen wij bijvoorbeeld deelnemen aan dorpse activiteiten georganiseerd door 
externen. Op de BSO sluiten we de vakantie af met de laatste leuke activiteiten in 
het thema ‘Van Ice-Age naar IPhone’.  
 

Wij wensen jullie een fijne zomervakantie! 


