
Meivakantieprogramma: Missie
Waardsekids
Beste ouder(s) en kinderen,

We gaan de meivakantie tegemoet en natuurlijk hoort daar weer een
leuk vakantieprogramma bij! 

Hierbij eerst een paar praktische zaken op een rijtje:

Op dinsdag 27 april Koningsdag zijn wij gesloten.
De kinderen dienen iedere dag voor 9 uur gebracht te zijn, zodat
we op tijd kunnen beginnen met ons programma.
De Sport-BSO zal weer samenvoegen met Villa Spoor-Straat. Let
op: De Sport-BSO is dus dicht.
Op woensdag 28-04, vrijdag 30-04, woensdag 03-05 en vrijdag 07-
05 zullen de kinderen van Villa Spoor-Straat starten op de locatie
Villa Eigen-Wijs, Marconiplein 1 in Schoonhoven-Noord. Vanaf
09:00 brengen wij de kinderen naar Villa Spoor-Straat, waar zij 's
middags weer opgehaald kunnen worden. Let op: De kinderen
dienen vóór 9:00 op Villa Eigen-Wijs gebracht te worden.

Thema: Spionage

Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten,
geheimschrift en strikte geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het
werk van een meesterspion is spectaculair, maar ook gevaarlijk,
moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie
"WaardseKids"…

Groetjes van het BSO-team

 

26 april
t/m

07 mei



Maandag 26 april
Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op
papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar het juiste vakje.
Kangoeroes, Sport-BSO, Koplopers, Sprinters, Intercity's
Oranje Cupcakes
Om vast in de koningsdag sfeer te komen, gaan we vandaag lekkere
oranje cupcakes maken. Kan jij er eentje maken zonder stiekem
tussendoor iets te snoepen???
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens deze
oude spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en het blijft
leuk! Doe je ook mee?
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
Oranje-tompoucen
Wij bakken de allerlekkerste oranje-tompoucen. Leuk en lekker tijdens
Koningsdag.
Kangoeroes, Sport-BSO, Koplopers, Sprinters, Intercity's

Dinsdag 27 april
Koningsdag

Woensdag 28 april
Langs de laserstralen
We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals echte
schurken na een overval! Als we de laserstralen goed ontwijken kunnen
we de buit veilig meenemen.
Alle groepen
Lasergamen in het park
Kan jij het andere team verslaan zonder geraakt te worden?
Kangoeroes, Sport-BSO, Koplopers, Sprinters, Intercity's
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Donderdag 29 april
Eetbare dynamietstaven
Schurken gebruiken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen open te breken en iets te laten
ontploffen. De dynamietstaven die wij maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen
ontploffing maar iets anders uit!
Alle groepen
Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van jezelf en je vrienden. Kun jij ontdekken van wie de
vingerafdrukken zijn?
Alle groepen
Wie heeft de kluis gekraakt?
Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk dramaspel komen we er achter wie de dader was,
waar de misdaad werd gepleegd en waarmee.
Alle groepen

Vrijdag 30 april
Mysterieus boekje
Maak dit mysterieuze boekje en leer hoe je iedereen kunt foppen met jouw truc. Zo lijkt het alsof je
echt kunt toveren!
Alle groepen
Spion trefbal
Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion om de "vijand" uit te
schakelen? Probeer het uit tijdens dit gave balspel!
Alle groepen

Maandag 3 mei
Vergrootglas koekjes
Klaar om een echte detective te worden? Maak dan deze mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op
onderzoek uit. Speur smakelijk!
Alle groepen
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen
daarna het licht uit. Kun jij als een ware detective ontdekken wie er aan het dansen is?
Alle groepen
Vergrootglas
Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net als een detective naar sporen!
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
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Dinsdag 4 mei
Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te stelen. Maar pas op voor
de politieagenten, want die zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blijft!
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via elektriciteitsdraden. Dit
werd morsecode genoemd: signalen van lange en korte piepjes. Kun jij berichten versturen in
morsecode?
Kangoeroes, Sport, Koplopers, Sprinters, Intercity's
Weerdetectives: ontcijfer de wolken
We worden weerdetectives! We kijken naar de wolken in de lucht. Kun je aan de wolken zien welk
weer het gaat worden? Vul het weerpaspoort in!
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons

Woensdag 5 mei
De geheime lijst
Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken! Iemand uit de groep maakt een lijst van 5
dingen die jij moet gaan vinden. De lijst blijft echter geheim...
Alle groepen
Bal is vrij
Ben jij een uitstekende tikker? Laat maar zien in dit grappige ballentikspel.
Alle groepen

Donderdag 6 mei
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar
een leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!
Alle groepen
Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Het is echt
leuk en lekker om te maken!
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
TikTok tortilla wrap hack
De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tortilla wrap hack maak je in een handomdraai deze
mysterieuze wrap. Even onder de grill en eet smakelijk!
Kangoeroes, Sport-BSO, Intercity's, Sprinters, Koplopers
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Vrijdag 7 mei
Gevangenis photobooth
Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis maken en maken natuurlijk
een foto van alle schurken.. We laten ze echt niet zomaar gaan hoor!
Papegaaien, Flamingo's, Koala's en Kameleons
Lasergamen in het park
Kan jij het andere team verslaan zonder geraakt te worden?
Kangoeroes, Sport-BSO, Intercity's, Sprinters, Koplopers
Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden. Maar we zien niets! Raad jij wat het
geluid is?
Alle groepen
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