


kindercentrum de Buren
19 juli t/m 23 juli

'Hangen in je hangmat' week 1: Hawaï
Aloha keiki,

Welkom op Hawaï!

Hawaï is een eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten.

Deze week proeven we de smaak van Hawaï, we maken een watermeloenpizza, knutselen
slippers en spelen Hawaïaanse spelletjes.

Weten jullie wat een Tiki is? Kom naar de BSO en ontdek het!

maandag 19 juli
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen.
Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers knutselt. Je kunt
je eigen ontwerp maken. Wat voor kleur slippers kies jij?

dinsdag 20 juli
Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze mobiel.
Als de wind er zachtjes tegen blaast, maakt 'ie bovendien ook nog prachtige
geluidjes.

Kleuterdans
Vandaag wordt er een workshop kleuterdans gegeven door The Rockschool
uit Oegstgeest.

woensdag 21 juli
Oranje vulkaan
Maak in een sinaasappel een oranje vulkaan door heel simpel drie
materialen te mixen, supervet!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

 



kindercentrum de Buren
19 juli t/m 23 juli

donderdag 22 juli
Hawaïaanse spelletjes
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat ma�e
spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar. Wie
verzamelt de meeste punten?

Hawaï Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in Hawaï. Deze werden
uitgesneden uit hout of steen en in de vorm van �guren uit de Hawaïaanse
godenwereld. Wij gaan ze maken van karton!

vrijdag 23 juli
Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen? Doe mee met
het fruitmandspel!

Hula meisjes van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag maken we er
een schattig Hula meisje van!

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakantie.
Prachtige stranden, een mooie zee, een lekkere luie hangmat en een cool
drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen met
ons gaat maken!

 



kindercentrum de Buren
26 juli t/m 30 juli

'Hangen in je hangmat' week 2: Ahoy
Piraten!
Ahoy piraten,

Stappen jullie aan boort van ons piratenschip?

Deze week maken we kennis met Kapitein Haak en zijn piraten, spelen we spelletjes, maken
we onze eigen schatkist en testen we onze piratenbootjes uit.

maandag 26 juli
Kapitein Haak's gooi- en richtspel
Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan vandaag haak gooien!
Met ringen richten we op de haken en zo proberen we de meeste punten te
behalen. Natuurlijk moeten we de haken wel eerst even zelf in elkaar
knutselen.

Ahoy piraatjes!
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een echte kapitein. We
maken een piratenhoed en een papegaai.

dinsdag 27 juli
Piraten van wc-rolletjes
Heb je thuis nog lapjes stof die we mogen gebruiken? Graag een beetje
stoere piraten kleuren zoals zwart en rood bijvoorbeeld! Ook lege wc-
rolletjes zijn welkom. Neem je ze mee? We gaan er piraten van maken.

Piratengames
Dek zwabberen, water hozen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg
om al deze piratengames goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!

woensdag 28 juli
Ananastosti
Altijd een succes, zo'n lekkere tosti. Deze is met ananas, dat wordt smullen!

 



kindercentrum de Buren
26 juli t/m 30 juli

Piratenschatkist
Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er
geen schatkaart voor nodig, alleen wat verf en een kwast. Je begint gewoon
met een lege eierdoos en als je alle stappen volgt, krijg je de schatkist vanzelf
te pakken!
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26 juli t/m 30 juli

donderdag 29 juli
Piratenbootjes
We gaan echte piraten bootjes maken van verschillende materialen. Daarna testen we ze uit! Zullen ze allemaal
blijven drijven?

Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!

vrijdag 30 juli
Maak je eigen �essenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het vasteland moet dat natuurlijk via
�essenpost. Wij gaan onze eigen �essenpost maken, het papier dat we daarvoor gaan maken lijkt wel eeuwen oud!
Ben je al benieuwd naar onze brief?

De Verdwenen sleutels van Black Beards schat
We hebben �essenpost ontvangen op de BSO. Deze brief is geschreven door Black Beard, een piraat die vroeger
vele schatten heeft gevonden. Hij schrijft over hoe hij de schatkist heeft gevonden, en over de beruchte piraat Calico
Jack, die de sleutels van de kist gestolen heeft. Jarenlang heeft Black Beard gezocht naar de sleutels, maar hij heeft ze
nooit kunnen vinden. Lukt het ons wel?

 



kindercentrum de Buren
02 augustus t/m 06 augustus

Hangen in je hangmat week 3: Ravotten en
relaxen
Komen jullie lekker relaxen in een hangmat deze week?
Of wil je liever ravotten tijdens het maken van een hut? Deze week kan dit allebei, ook
maken we een kaars die kan drijven en komen er veel ijsjes voor.

maandag 2 augustus
Minihangmat
Een lekker nestje of een soort omgekeerde parachute waarin je lekker kunt
ontspannen? Maak door wol te weven op een papieren bordje een eigen
hangmat voor je speelgoed �guur!

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes over? Wij
willen ze overal heen slepen en lekkere hangplekken bouwen. Lever het
maar bij ons in, dan kunnen wij er lekker mee spelen.

dinsdag 3 augustus
Golven van de zee
Maak in een lege �es een mini-oceaan met golven!

Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,
poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken. We laten je een
voorbeeld zien ter inspiratie en daarna trekken we erop uit! We maken foto's
van het resultaat.

woensdag 4 augustus
Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende natuurlijke
materialen maken wij een mooie drijvende zomerkaars.

Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én gezond!
Dat wordt smullen!
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donderdag 5 augustus
Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op, vullen ze met verf, hangen ze
aan een doek en gooien ze lek met dartpijlen. Zo ontstaat er een super
creatief en gek kunstwerk.

Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in
de lucht kan vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.

vrijdag 6 augustus
Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en wat er gebeurt. We
schrijven of spelen ons verhaal. Een prinses in een woestijn die een giftige
appel eet? Of een tweehoofdig monster in een donker bos die zijn geheugen
kwijt is....?

Handige Ijsjes
Deze ijsjes die we maken met onze handen en voeten zien er echt uit om op
te eten!

 



kindercentrum de Buren
09 augustus t/m 13 augustus

'Hangen in je hangmat' week 4: Waterwereld
Plons!
Deze week duiken we in het water, we hebben het over de dieren onder water. Kan jij een
dier uitbeelden zonder praten? Of juist raden?
We gaan proefjes doen met water, maken de mooiste vis van de zee en schilderen zelfs met
water.

maandag 9 augustus
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot
dartbord op de grond!

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We maken op een hele
stoere manier een kunstzinnig schilderij!

dinsdag 10 augustus
Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je
moet scoren met een natte spons. Lukt je dat?

Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag mythische
zeemeerminnen of een vrolijk hula meisje!

woensdag 11 augustus
Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek van Marcus P�ster? Regenboog is de mooiste vis in de zee.
Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij
een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem
aardig en merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan om de
mooiste te zijn! Wij maken ook een mooie vis.

Schilderen met water
De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer
met water en een kwast en schilderen maar!

 



kindercentrum de Buren
09 augustus t/m 13 augustus

donderdag 12 augustus
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo
gaan we proefjes doen om tornado's, regen en wolken te maken!

Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een
inktvis of een pinguïn na te doen! De andere kinderen proberen het te raden
en zo leren we de dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!

vrijdag 13 augustus
Prik je 'm lek, ja of nee?
Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken zonder dat deze
gaat lekken? We komen daar met dit experiment achter!

Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen vissen, mooie planten
en een explosie van kleuren! Ontwerp je eigen mooie, kleurrijke koraalrif!
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16 augustus t/m 20 augustus

'Hangen in je hangmat' week 5: Dieren in de
tropen
Hé, wat hoor ik daar? Is dat een olifant of een leeuw?
We ontdekken welke dieren in de tropische jungle leven, we knutselen de prachtige vlinders
en mooie toekans. Ook gebruiken natuurlijke materialen om een mandala en een tooi te
maken.
En kom jij ook smullen van een bananenmu�n?

maandag 16 augustus
Maak zelf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker
kun je het geluid van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan
hoor je onweer!

Poppenkast
11.00-11.45
Fritsie Duikelaar

dinsdag 17 augustus
Blokhut
Vandaag gaan we lekker ravotten bij de Blokhut!

Natuurlijke Mandala's
Mandala's zijn prachtige cirkelvormige �guren. We gaan een eigen Mandala
maken, maar dan met natuurlijke materialen! Doe je mee?

woensdag 18 augustus
Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een vlinder
komen met prachtige kleuren!

Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt?
Word ranger en ga op het geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.
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16 augustus t/m 20 augustus

donderdag 19 augustus
To�e toekans
Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren.
Om er voor te zorgen dat we vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken
knutselen wij ze zelf!

Dieren Memory
Kun jij dezelfde dierengeluiden bij elkaar vinden en verschillende
dierengeluiden nadoen? Daar komen we achter met deze super leuke
memory!

vrijdag 20 augustus
Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken
dit zelf door de natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Bananenmu�ns
We maken heerlijke mu�ns, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan
er lekker bananen doorheen!

 



kindercentrum de Buren
23 augustus t/m 27 augustus

Hangen in je hangmat week 6: Smoothie's en
kokosnoot
Alweer de laatste week van deze zomerse vakantie!
We gaan nog een week genieten op ons zelfgemaakte surfboard, wapperen met onze
waaiers en drinken heerlijke smoothie's.
We halen het strand en de �amingo's naar binnen als achtergrond voor onze disco, om
deze vakantie swingend af te sluiten!

maandag 23 augustus
Waaiers knutselen
Om af te koelen, maken wij onze eigen waaiers. Lekker verkoelend voor
tijdens de warme dagen.

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als het
ware zo vanuit je hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.

dinsdag 24 augustus
Water-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we tikspelletjes
met een waterthema. Welk tikspel lijkt jou het leukste? Schepnet-tikkertje,
inktvistikkertje of misschien eilandtikkertje?

Mini surfboards
We maken onze eigen to�e mini surf-boards!

woensdag 25 augustus
IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Zonnige zonnenvanger
Eerst gaan we naar buiten, op zoek naar mooie blaadjes, takjes en misschien
zelfs bloemen. We verwerken ze in een mooie zonnevanger die we voor het
raam kunnen hangen.
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23 augustus t/m 27 augustus

donderdag 26 augustus
Ik op het strand!
We halen het strand naar de BSO door het zelf te knutselen. Wat neem jij
allemaal mee? We gaan het allemaal zien op onze eigen mooie strand poster.

Smoothies maken
Als je op het strand zit, dan heb je natuurlijk een lekker drankje in je hand.
We maken een lekkere smoothie die we opdrinken op ons eigen strand.

vrijdag 27 augustus
DISCO!
We maken er vandaag een heus feestje van in onze eigen De Buren Disco!
Feest je mee? Natuurlijk komt er een zomers dansje voorbij, denk aan de
Macarena!

Flamingo's knutselen voor de disco
Een disco is vele leuker met versiering. Met �amingo's ben je gelijk in
tropische sferen.

 


