De magische wereld
van BOON

Donderdag 21-07

Maandag 18-07
De eerste week van de
zomervakantie staat volledig in
het teken van de magische
wereld van BOON.

Ochtend:
Moana disco

Ochtend:
Disney maskers
Welke Disney figuur wordt
jij vandaag?

BSO BOON
Sportrooster
Mini’s
Ma 18-07-2022 t/m vrij
22-07-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

-

Middag:
Peter Pan spel
Tinkerbel tikkertje

Dinsdag 19-07

Laat jij jouw beste dans

Middag:
Vandaag mag je voelen
hoe het is om Robin Hood
te zijn. Zo mag je net als
hij met pijl en
boogschieten.

De hele dag zijn de Mini’s in het
Amstelpark om in de speeltuin te
spelen, langs te gaan bij de
stadsboerderij en te picknicken.

Ochtend:

Amstelpark

Disney karaoke

De bekende Disney

liedjes worden gedraaid.

Vrijdag 22-07
-

Olaf stoelendans

Kom vandaag meer te
weten over Olaf de
sneeuwpop uit Frozen.
Ochtend:

Middag:

-

Middag:

-

Disney knutselen

Ochtend:
Amstelpark

moves zien?

Woensdag 20-07

Robin Hood
trefbal
Pijl en
boogschieten

-

Finding Dory
Disney quiz
Middag:

-

Disney speurtocht
De Mini’s gaan op
zoek naar de
schatkist

Duckstad

Maandag 25-07

Donderdag 28-07

Duckstad is de stad waar
Donald Duck en zijn familie
wonen

De hele dag:
Linnaeushof

Ochtend:
Munten spel

-

Dit attractiepark biedt meer
dan 350 speeltoestellen!

Help oom Dagobert zijn
munten terug te vinden

Middag:
Tekenen en knutselen

-

We tekenen en knutselen
iedereen die in Duckstad
woont

BSO BOON
Sportrooster
Mini’s

Dinsdag 26-07

Woensdag 27-07
Ochtend:

-

Donald Duck
race
Levend
ganzenbord

Vrijdag 29-07

Middag:

Ma 25-07-2022 t/m vrij
29-07-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Ochtend:

-

Reizen door Duckstad

Ochtend:

Kinderboerderij
-

Donald Duck kluis
spel
Probeer de kluis van
Donald Duck te
kraken en verdien
heel veel munten

Middag:
Donald Duck bingo!
Doe mee met de Donald
Duck bingo en win te
gekke prijzen

Middag:

-

Donald Duck
stripboek maken

Atlantische
wereld

De Atlantische wereld is het
zeegebied tussen Amerika en
Europa/Afrika

-

-

BSO BOON
Sportrooster
Mini’s
Ma 01-08-2022 t/m vrij
05-08-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Donderdag 04-08

Maandag 01-08

Ochtend:
Creatief

Ochtend:

Woensdag 03-08

Knutsel jouw eigen
geheime kaart van de
Atlantische BOON wereld

Middag:
Speurtocht

Gebruik jouw eigen kaart
om op zoek te gaan naar
de geheime schat van
de Atlantische BOON
wereld
Dinsdag
02-08

Ochtend:

-

-

Broersepark

Dit park bestond al in 1926
en is het oudste park van
Amstelveen
Middag:
Waterslide race

-

Onderwater disco
Tik spelen

De Mini’s gaan kennis
maken met allerlei
verschillende waterdieren

Estafette

Dit is de speciale
kleine zeemeermin
estafette uit de film
van Disney

De Atlantische
spelen
Middag:

Ochtend:

-

Tie dye t-shirt

Middag:
Waterfestijn spelen
Bij deze spelen is de kans
dat je nat wordt heel erg
Vrijdag
05-08
groot, zorg
voor droge
kleding
Ochtend:

-

Breng jou eigen tshirt mee en tie
dye met alle
kleuren van de
regenboog

Speurtocht

Parels zoeken in de
Atlantische BOON
wereld
Middag:

-

Luchtbellen blazen
Finding nemo
bottle flip
challenge

Boon in
the air

Donderdag 11-08

Maandag 08-08

De hele dag:

Beleef BOON deze week vanuit
de lucht

-

Ochtend:
Ballonnen festijn

-

Middag:
Knutselen

-

Vliegeren

Ma 08-08-2022 t/m vrij
12-08-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Woensdag 10-08

De hele dag in het
Amsterdamse bos voor de
speeltuin en ons eigen
meegenomen slackline!

Bouw jouw eigen vlieger
Test jouw vlieger buiten in
de lucht

BSO BOON
Sportrooster
Mini’s

Amsterdamse bos

Dinsdag 09-08
Ochtend:

-

Ochtend:

-

Blaas spelen
Gebruik de lucht in
jouw mond om de
spelletjes te doen
slagen
Middag:

Vrijdag 12-08

Gooi spelen

Ochtend:

-

Knutselen
Luchtballonnen
maken

Stoer/Creatief

Hoofdbanden maken
Middag:

-

-

Pro bending games

Dit zijn actie spellen waar
de Mini’s worden
uitgedaagd

Middag:

-

Vliegtuig golf

-

Hooghouden

Avatar games

Kan jij met jouw
eigen gemaakte
vliegtuig een route
vliegen?

Magische
dieren

BSO BOON
Sportrooster
Mini’s
Ma 15-08-2022 t/m vrij
19-08-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Donderdag 18-08
Maandag 15-08

Hele dag:

De leukste, spannendste en
krankzinnigste dieren leer je
kennen bij naam

-

Ochtend:
Dieren spelen

-

Middag:
Kleuren

-

Knabbel en babbel
toernooi

Denk hierbij aan tikkertje
en estafette

Kies jouw favoriete dier in
kleur hem in

Woensdag 17-08

Magische dieren quiz
De Mini’s krijgen
antwoord waar ze deze
dieren kunnen vinden

Dinsdag 16-08

Ochtend:
Park
Verstoppertje in de
rimboe
Middag:

De hele dag:

Sprookjes wonderland
Kom en ontdek de
sprookjes en attracties in
het wonderland.

-

Groene vingers

Verf jouw eigen jungle
canvas

Dieren bingo
Vrijdag
19-08
Ben jij de gelukkige met
bingo dan neem jij te
gekke prijzen
mee naar
Ochtend:
huis

Geitenboerderij

Middag:

Schmink en Disco
De Mini’s
veranderen in een
dier, waarna we
feesten!

BOON
cartoons

Donderdag 25-08
Maandag 22-08

Sportrooster
Mini’s

Amstelpark

De leukste, spannendste en
krankzinnigste leer je kennen bij
naam

-

BSO BOON

De hele dag:

Ochtend:
Spongebob spelen

Heel veel schillende
spelletjes waarbij gebruik
word gemaakt van een
spons

Middag:
Tom en Jerry tikspelen

-

Weet Tom Jerry te
pakken of ontsnapt Jerry?

-

Minion happen

Dinsdag 23-08

Woensdag 24-08
Ochtend:

-

Verstoppertje

De kamer van Toy story
bouwen we na en
verstoppen maar!
- Bugs bunny Race
Naast de slimheid van
Bugs bunny gaat het
ook om de snelheid

Vrijdag 26-08
Ochtend:

-

Skateboarden

-

Sonic estafette

Ochtend:

Ma 22-08-2022 t/m vrij
26-08-2022

Looney tunes games
Ben jij even slim als

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

Bugs bunny of kan jij even
goed schuilen als Tweety?

-

Middag:
PAC-man tikkertje
Knutselen
Net als Spiderman jouw
eigen spinnenweb maken

-

Bart Simson heeft
verschillende
uitdagingen
bedacht

Middag:

Middag:

Knutselen

Knutselen

Stel jouw eigen
cartoon samen

Krusty krab burger
maken uit het
restaurant van
Spongebob

Maandag 18-07

Samen werking

Donderdag 21-07
Ochtend:
-

Deze week leren de Maxi’s
samenwerken

Ervaar voetbal en hockey als
nooit tevoren!

Ochtend:
Vlaggenroof
In het Amsterdamse Bos

Middag:

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s
Ma 18-07-2022 t/m vrij
22-07-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur

-

Vlaggen estafette
Vlaggen bal spel
Vlaggen vang spel
In het Amsterdams Bos

Dinsdag 19-07

Middag:

Woensdag 20-07

Blokken estafette
Blokken 2 tal voetbal
2 tal Kingen

Middag:

Andere tijden uitsluitend in
Tetris
telefonisch overleg 24 uur van te
Weet jij de juiste vormen te puzzelen
voren.

en zo snel mogelijk?

-

Slagbal met voet
Slagbal met hand

Vandaag gaan de maxi’s
lekker in de natuur sporten!

Ochtend:
Fitness workout in 2 tallen
in het
Amsterdamse Bos

Ochtend:
-

2 tal voetbal
2 tal hockey

Middag:
-

Fitness uitdaag
systeem in 2 tallen
Yoga
Cooling down
In het
Amsterdamse Bos

Vrijdag 22-07
Kan jij heel goed mikken en
gooien of misschien wel
springen?
Dan is dit jouw dag om het
te laten zien!

Ochtend:
Mikken en gooien

Middag:
Spring spelen

Sport week

Maandag 25-07

Donderdag 28-07

Deze hele week staat in teken
van zoveel mogelijk
verschillende sporten

Ochtend:

Ochtend:

Deze ochtend krijg je een
uitgebreide basketbal training
met als eind een toernooi.

-

Slagbal
Flag football

Middag:
Toernooi

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s

Laat alles zien wat je hebt
geleerd bij slagbal en flag
football en wordt de winnaar
van het toernooi!

Dinsdag 26-07
Ochtend:

Ma 25-07-2021 t/m vrij
29-07-2021
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Tennis training en
wedstrijd

Voel je deze ochtend als een
echte professionele tennisser/ster!
We spelen op de professionele
tennisvelden van Healthcity.

Middag:
-

Basketbal

Lacrosse

Middag:

Woensdag 27-07

Voetbal training & wedstrijd
Laat jouw skills zien!

Ochtend:
-

Volleybal
Badminton

We gaan naar de
gymzaal dus neem jouw
gymspullen mee.

Middag:
-

Hooghoud spel
middag

Vrijdag 29-07
Ochtend:
-

Voetvolley
Frisbee

De Maxi’s krijgen training in
sporten voor op het strand

Middag:
Voetvolley & frisbee
toernooi

Record week

Donderdag 04-08

Maandag 01-08
De hele week daag jij jezelf uit
om het beste record neer te
zetten

-

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s

-

Middag:
Sprinten
Hooghouden
Verspringen

Ochtend:
Touw spring spelen

Je leert de techniek en
verschillende variaties van
touwspringen

Ma 01-08-2022 t/m vrij
05-08-2022

Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Jouw eigen record
boekje maken waar jij
alle records inschrijft

Dinsdag 02-08

-

Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur

Ochtend:
Knutselen

-

BOON de marathon
Kids fitness

-

Middag:
Shuttle run test

Probeer een zo hoog
mogelijk trap te behalen

De hele dag:
Midget/voetgolf

Woensdag 03-08

-

Ochtend:
Mikken en
gooien
In het
Amsterdamse
bos
Middag:
Dropping

De Maxi’s worden op een
bepaald punt gedropt en
moeten dan zelf
proberen terug te komen
onder begeleiding van
een meester of juf

In het
Amsterdamse
bos

Midget/voetgolf Nieuw
Vennep is binnen en uniek in
Nederland. De 18 holes zijn
origineel en wie slim speelt
wint! (Let op vertrek is 10.00
uur)

Vrijdag 05-08

-

Ochtend:
BOON race
Doe jouw helm
alvast op het kan er
snel aan toe gaan!

-

Middag:
Formule 1
Ben jij even snel als
Max Verstappen?

Donderdag 11-08

Maandag 08-08

Superkrachten BOON staat de hele week in het
thema van de Marvel Studios
week
-

Ochtend:
Trefbal
Steen, papier en
schaar

Win en verzamel superkrachten
zodat je steeds sterker en
machtiger wordt!

-

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s
Ma 08-08-2022 t/m vrij
12-08-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Middag:
Knutselen

De Maxi’s gaan hun favoriete
superheld als masker maken

-

Ochtend:
- Dobbelspel
- Chaos ballen spel
Bij winst van een spel krijg je als
Maxi een willekeurige
superkracht!

Quiz

Test jouw kennis van de
verschillende Marvel films die je
hebt gezien en win te gekke
prijzen

Dinsdag 09-08
Ochtend:
- Hockey
- Slagbal
- Volleybal
Middag:
Knutselen en kleuren

Knutsel Marvel voorwerpen en
kleur jouw favoriete superheld in

Woensdag 10-08

-

Ochtend:
Voetbal
Volleybal

Voetbal en volleybal
maar dan met
superkrachten die je kan
verdienen

Middag:
Verstoppertje
Ben jij diegene die
onzichtbaar,
onverslaanbaar of juist
lichaam verwisselen heeft
als superkracht?

Middag:
Tikkertje

Ren jij zoveel en krijg je het
daardoor zo warm? Dan heb jij
de superkracht vuur verdient!

Parcour race

-

Vrijdag 12-08

-

Ochtend:
Stoelendans
Stopdans
Cirkeldans

Als een echte superheld is
het belangrijk om ritme te
hebben

Middag:
Dans choreograaf
Kies een nummer uit een
bekende Marvel film en
verzin daar een dans op!

Spellen
week

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s
Ma 08-08-2022 t/m vrij
12-08-2022

De Maxi’s gaan zich de hele
week vermaken met heel
verschillende spellen sommige
spellen worden levendig
uitgevoerd

-

Ochtend:
Twister
Mens erger je niet
Mikado
Kaartspel pesten
Mini Jenga
Kwartet
Memory

-

Middag:
Levend kwartet
Levend memory

Deze spellen worden levendig
gespeeld

Dinsdag 16-08

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

Donderdag 18-08

Maandag 15-08

-

Ochtend:
Rummikub
Galgje
Kamertje verhuren
Nintendo Switch

De Nintendo switch maakt
gamen beweeglijk en gezond!

-

Middag:
Levend ganzenbord

Ochtend:
- Spelletjes piramide
systeem

Is een uitdaagsysteem
waarbij hoog in de
piramide de winnaars
zijn

Middag:
- Estafette challenge
Hier wordt je continu
opnieuw uitgedaagd in
een andere soort
estafette met obstakels
en opdrachten

Woensdag 17-08

-

Ochtend:
Muren
Stoepranden
Lummelen
Panna master

-

Middag:
Midget golf
Fifa 2022 BOON

Ben jij die voetballer die
alleen mag schieten,
passen of sprinten?

Vrijdag 19-08

-

-

Ochtend:
Mens erger je niet
estafette
Mikado estafette
Middag:
Wie ben ik?
Knipoog
moordenaartje
Diamant leggen

Challenge
week

Donderdag 25-08

Maandag 22-08
Elke dag een nieuwe challenge!

Een competitievorm
waarbij meer dan twee
teams tegen elkaar
strijden

-

BSO BOON
Sportrooster
Maxi’s
Ma 22-08-2022 t/m vrij
26-08-2022
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend in
telefonisch overleg 24 uur van te
voren.

Middag:
Hockey afval systeem

Ochtend:
Bootcamp
Golf
Skaten/skateboarden
Hardlopen

-

Ochtend:
- Voetbal poule systeem

Daag elkaar uit 1 tegen
1 en de winnaar blijft
staan!

Woensdag 24-08

Bij een verloren hockey
wedstrijd val je af

-

Dinsdag 23-08

Ochtend:
Even en oneven
teamsport
uitdaagsysteem

Elke Maxi krijgt een
even of oneven
nummer en nemen
het tegen elkaar
op in de
verschillende
sporten die samen
worden gespeeld

Vandaag gaan we met
alle maxi groepen los in…….

DUINRELL!
Vertrek is uiterlijk
10.00 uur
-

Middag:
Individueel sport
toernooi
Leer de sporten
kennen die alléén
worden gespeeld

Middag:
King of the court

-

Pionnen trefbal
Bunker trefbal
Trefbal oorlog

Vrijdag 26-08

-

Ochtend:
Holland BOON
casino
Gok hoeveel
iemand kan scoren
bij verschillende
sporten

Middag:
Holland BOON
casino
Gok iemand zijn
aantal punten bij
verschillende spellen

