
ZOMERVAKANTIE  

WEEK 6  feestweek 

10 Augustus t/m 14 

Augustus 2020 

 

Maandag 10 Augustus  

Deze week is het feest bij BOON! We 

sluiten het einde van de vakantie af 

met een super stormbaan. 

In de ochtend mogen de Mini’s op 

de stormbaan.  

In de middag gaan zij verschillende 

kringspelletjes met water doen. 

De Maxi’s gaan in de ochtend 

flessenvoetbal en watergevecht doen. 

De Maxi’s mogen in de middag op de 

stormbaan. 

Vergeet je zwemkleding en handdoek 

niet! 

 

Dinsdag 11 Augustus  

De Mini’s gaan in de ochtend aan 

de slag met kralen om de mooiste 

sieraden te maken. 

In de middag mogen de Mini’s op de 

stormbaan. 

De Maxi’s mogen in de ochtend op 

de stormbaan. 

In de middag gaan zij hun eigen 

sieraden ontwerpen! 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 12 

Augustus 

In de ochtend mogen de Mini’s op 

de stormbaan. 

In de middag gaan zij slagballen met 

water. De honken zijn hierbij veranderd 

in badjes met water! 

De Maxi’s beginnen de dag lekker 

fris met slagbal waarbij de honken in 

waterbadjes zijn veranderd. 

In de middag mogen zij op de 

stormbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 13  

Augustus 

Trek vandaag je mooiste 

verkleedkleren aan! 

De Mini’s mogen in de ochtend op 

de stormbaan. 

In de middag hebben de Mini’s een 

verkleedfeestje! 

Ze kunnen geschminkt worden en 

maken de mooiste hoeden voor 

zichzelf. 

De Maxi’s gaan met verf aan de slag 

om de mooiste kunstwerken te maken. 

In de middag mogen zij op de 

stormbaan. 

 

 

 

Vrijdag 14 Augustus 

Vandaag wordt het smullen, want de 

Mini’s en Maxi’s gaan heerlijke 

hapjes maken! 

We gaan met de voetjes van de vloer 

tijdens de disco. 

Iedereen mag op de stormbaan en bij 

mooi weer zullen we spelletjes met 

water doen. 

 

 

 

 

 

Denk deze week aan: 

 Neem elke BSO dag je 

zwemkleding of een setje droge 

kleding mee. Als het erg warm is 

zoeken wij verkoeling met 

waterspetters.  

 Donderdag: Trek je mooiste 

verkleedoutfit aan! 

 

 


