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Week 1 Europa

BSO BOON

12 juli - 16 juli
ma Nederland
di

Frankrijk

Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

We beginnen onze reis in ons eigen Nederland.
De mini’s wanen zich vandaag op een echte
camping in Frankrijk.

Ochtendprogramma
Hockey Clinic

Middagprogramma
Oud Hollandse spelletjes

Badminton &
jeu de boule

Croissants bakken &
Tour de France
Neem voor de Tour de
France je eigen step, skeelers of skateboard mee!

wo Italië
(strand)

Vandaag zijn we in Italië op het strand om de
mooiste zandkastelen te bouwen!

Beach voetbal & zandkastelen bouwen

do

Griekenland

Vandaag vliegen we door naar Griekenland voor
de echte Olympische spelen.

Olympische spelen

Borden werpen &
Schilden maken

vr

Kroatië

We zijn aangekomen in Kroatië!
Hier leren de mini’s handballen en gaan we onze
eigen theatershow maken.

Handbal Clinic

Theater
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Week 2 Azië

BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

19 juli - 23 juli
ma Japan

di

Indonesië

wo India

We beginnen onze trip door Azië in Japan, het
land van de vechtsporten en de sushi.
Vandaag gaan wij iets heel anders doen dan normaal, namelijk Yoga!
India staat bekend om zijn dans en mooie kleuren.
Vandaag wordt dan ook een vrolijke en kleurrijke
dag!

do

Rusland
Lukt het jouw om iets winnen bij een van de vele
(Amsterdamse spelletjes die wij gaan doen?
Bos)
Vergeet je zwemkleding niet mee te nemen!

vr

China

In China worden alle mini’s echt circusartiesten.

Ochtendprogramma
Judo clinic

Middagprogramma
Sushi knutselen
Wie maakt de mooiste
sushi van papier?

Yoga & meditatie

Muziek instrumenten
maken

Dans

Holi Color

Kinder Casino

Waterspellen

Circus

Estafette
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Week 3 Afrika

BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

26 juli - 30 juli
ma Zuid-Afrika

Ochtendprogramma
Elsenhoven

Middagprogramma
Muziek maken

Vandaag gaan we lekker in het zonnetje Golfen.
In de middag mogen de kinderen hun eigen koekjes bakken en versieren!

Golf Clinic

Koekjes bakken & mandala kleurplaat/tekening
maken

wo Egypte

Het land van de Piramides en de oude tekeningen.
De mini’s gaan leren welke tekeningen ze vroeger
allemaal gebruikten om mee te schrijven.

Farao speurtocht

Hiëroglyfen maken

do

Madagaskar

We kennen Madagaskar allemaal wel van de film.
Vandaag brengen we een dagje door op dit eiland.

Safari

Dieren quiz &
maskers maken

vr

Kenia

We gaan lekker rennen, dansen, springen en
schminken in Kenia!

Atletiek

Schmink & Dansen

di

Marokko

We zijn in Afrika!
We brengen een bezoek aan de kinderboerderij
om hier dieren in het echt te bekijken.
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Week 4 Amerika

BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

2 augustus - 6 augustus
ma Verenigde
Een hele populaire sport in de VS is honkbal, vanStaten
daag gaan de kinderen kennis maken met deze
sport.
In de middag mag iedereen zijn of haar talenten
laten zien.
di

BOON Uitje

Ochtendprogramma
Honkbal clinic

Middagprogramma
Boon’s got talent

waterspellen

Cocktails maken

Carnaval

Hoofdtooi maken

Zwemmen pierenbadje

Mega picknick & voetbal

Alle mini’s gaan op stap!

wo Mexico

Mexico is een erg warm land, daarom gaan wij
vandaag lekker afkoelen met water en ijskoud
drinken. (vergeet je zwemkleding niet!)

do

Brazilië

De mini’s hebben geluk vandaag, want het is carnaval! Trek je mooiste verkleedkleren aan!

vr

Argentinië
(vergeet je zwemkleding niet!)
Amsterdamse
bos
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Week 5 Australië & Oceanië

BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

9 augustus - 13 augustus
ma Tasmanië
We gaan leren met een frisbee te gooien.
In de middag maken wij de mooiste kunstwerken
van klei.
di

Sydney

We kunnen ons heerlijk uitleven vandaag!

Ochtendprogramma
Frisbee cursus

Middagprogramma
Kleien

Spellen Boomerang
Diverse spelletjes met diploma!

wo NieuwZeeland

Tijd om onze spieren te trainen tijdens de mega
bootcamp! In de middag kunnen we even uitrusten met het maken van mooie maskers.

Bootcamp

Maskers maken

do

NieuwGuinea

Op dit mooie eiland gaan wij een parcours lopen
en een spannende speurtocht doen!

Parcours

Speurtocht

vr

Australië

In Australië doen ze ook de HAKA een dans die ze
bij rugby gebruiken. Dit en nog veel meer gaan de
mini’s vandaag leren.

Rugby clinic

Samenwerkingsspellen
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Week 6 Thuiskomst (Europa)

BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

16 augustus - 20 augustus
ma Spanje
Spanje het land van de Castagnetten en de padel.
Padel is een soort tennis, deze sport wordt veel in
Spanje beoefend.

Ochtendprogramma
Castagnetten maken

Middagprogramma
Tennis

Oostenrijk is natuurlijk een echt wintersportland.
Wij gaan vandaag ook verschillende winterspelletjes doen, maar dan gewoon in de zon!

Wintersport

Springkussen

wo Ierland

Wij gaan vandaag de Ierse dans proberen te leren.
De middag bestaat uit allemaal kleine spelletjes.

Ierse dans

Minute to win it

do

Schotland

De wereldreis zit er helaas alweer bijna op!
We gaan een mooi boek maken van alle landen
waar we zijn geweest.

Highland games

Reisboek maken

vr

Nederland

We sluiten ons wereldreis af bij in, hoe kan het ook
anders, Nederland.

Schilderen

Pannenkoeken maken
& DISCO!

di

Oostenrijk

