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Zomer vakantie 2018: Tijdreizen

Lieve papa's en mama's,

Zouden jullie standaard een extra setje kleding, badkleding, een handdoek en schoenen die nat
mogen worden mee willen geven alsjeblieft? Zouden jullie deze ook willen voorzien van de naam
van jullie kind? Zo wordt de kans geringer dat spullen kwijt raken.
Afhankelijk van het weer kunnen wij ervoor kiezen van het programma af te zien. Wij zullen niet
geheel iets anders doen, slechts de planning aanpassen op het weer en/of ruilen met een andere
dag.
Ook is het zo dat in de vakantie de kinderen gebracht kunnen worden tot 9.30 uur en weer
opgehaald vanaf 16.30 uur. Deze regel hanteren wij in verband met uitstapjes. Wij gaan dus pas
om 9.30 weg en zijn uiterlijk om 16.30 terug.
Alvast bedankt voor jullie begrip.

We wensen iedereen een hele fijne zomer!

Liefs,
Team jungle
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Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 1 Het bouwen van een tijdmachine
Het bouwen van een tijdmachine gebeurd natuurlijk door wetenschappers in een laboratorium. De
gehele week zullen we knutselactiviteiten uitvoeren met betrekking tot dit laboratorium. Kinderen
krijgen allemaal een eigen labjas die zij geheel naar eigen smaak mogen ‘pimpen’.

Maandag 16 juli
Voor het bouwen van een tijdmachine hebben we een laboratorium nodig met wetenschappers.
Vandaag beginnen we met het ombouwen van het lokaal tot een waar laboratorium zodat we een
tijdmachine kunnen bouwen. Misschien maken we zelfs al een beginnetje met de tijdmachine!

Dinsdag 17 juli
We gaan beginnen aan de tijdmachine. Alle knopjes worden geïnstalleerd, de antennes geplaatst en
de lampjes moeten natuurlijk ook functioneren. Hoe zal de machine er uit gaan zien?

Woensdag 18 juli
Vandaag gaan we een dagje naar een kinderpretpark in het heden!

Donderdag 19 juli
Voordat we de tijdmachine uit gaan proberen, nemen we eerst een kijkje in een echt laboratorium.
We nemen de bus naar Haarlem om in het Teylers museum als echte laboranten op visite te gaan.

Vrijdag 20 juli
Wat kunnen we allemaal doen in het bos? We gaan het vandaag ontdekken in het Haarlemmermeer
bos!

3 – BSO Wonderland Mariastraat – Juli – augustus 2018

Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 2 De prehistorie
We stappen met zijn allen in de tijdmachine en wacht totdat het licht gaat dansen en de stoom uit
de machine komt. Waar zal de tijd ons brengen? Juist! In de prehistorie! De tijd van dino’s en
amfibieën, de eerste mensachtigen en jagers en verzamelaars. Gedurende de week kunnen
kinderen zelf pannen en potten maken van klei.

Maandag 23 juli
Met zand, klei en gips kun je hele mooie fossielen maken! Vandaag gaan we dat proberen op de
middenbouw en kijken we wat daaruit komt.

Dinsdag 24 juli
Er loopt een dino door het dorp. Met de groep gaan we kijken waar de dinostappen vandaan komen
en of we ze kunnen volgen. Wat zullen we vinden?

Woensdag 25 juli
Het is tijd voor bowlen en bingo! Hoe fanatiek ben jij? Zul jij grote prijzen mee naar huis slepen?

Donderdag 26 juli
In de waterleidingduinen leven al heel lang heel veel dieren. Zullen er ook fossielen te vinden zijn?
Die gaan we zoeken!

Vrijdag 27 juli
Vandaag gaan we culinair genieten van een zelf gemaakte high tea! Eet en drink smakelijk allemaal!
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Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 3 De middeleeuwen
Ook deze week stappen we weer in de tijdmachine, dit keer stappen we uit in de
middeleeuwen. De eerste steden werden gebouwd en ridders vochten voor landsgrenzen.
Gedurende de week kunnen kinderen schilden, helmen en zwaarden maken.

Maandag 30 juli
Wie is de beste ridder van de BSO? We gaan het meemaken in een heus riddertoernooi!
Alle toeters en bellen worden uit de kast getrokken en ridders nemen het tegen elkaar
op. Wie zal dit toernooi winnen en zich Ridder der BSO mogen noemen?

Dinsdag 31 juli
Echte middeleeuwse mensen kunnen kaart ook kaart lezen. We trekken vandaag door
het dorp op zoek naar middeleeuwse taferelen. Wat zullen we tegen komen?

Woensdag 1 augustus
We nemen vandaag een d-tour naar Amerika, het is namelijk Hawaii dag!

Donderdag 2 augustus
Door de bollenstreek staan verschillende ruïnes die gebouwd zijn in de middeleeuwen.
We gaan een kijkje nemen wat daar nog van over is en hoe dat komt.

Vrijdag 3 augustus
Hoe goed kun jij midgetgolfen? Je mag het vandaag laten zien op de midgetgolf baan bij
Lineaushof.

Wonderland buitenschoolse opvang
Mariastraat 20
2181 CT Hillegom
infohillegombso@wonderlandkinderopvang.nl
085 - 2733444

5 – BSO Wonderland Mariastraat – Juli – augustus 2018

Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 4 De gouden eeuw
De tijdmachine rammelt en puft, hij flikkert en hij flitst, maar uiteindelijk komt hij weer
tot stilstand. Deze week stappen we uit in de glorie van het Nederlandse bestaan; de
gouden eeuw. De tijd van ontdekkingsreizen en varen, schepen en slaven, piraten en
nieuwe grondstoffen. Gedurende deze week kunnen de kinderen piratenzwaarden en
landkaarten maken.

Maandag 6 augustus
Zoals het echte waterratten betaamt trekken wij vandaag ons badpak aan en zullen we
de hele dag vertoeven in de heerlijke waterspeeltuin van Noordwijkerhout. Pas aan het
einde van de dag zullen we met zijn allen kunnen roepen: Land in zicht!

Dinsdag 7 augustus
Er is een groep ontdekkingsreizigers overvallen door piraten. Deze piraten hebben de
schat verstopt in een bos nabij. Onze hulp is ingeschakeld om de schat te vinden. Zou
het ons gaan lukken?

Woensdag 8 augustus
Vandaag gaan we culinair genieten van een zelf gemaakte high tea! Eet en drink
smakelijk allemaal!

Donderdag 9 augustus
Trek je stoerste outfit aan, neem je zwaard, je papagaai, je ooglap en je hoofddoek mee,
vandaag is het namelijk piratendag! Argh Argh, kijk uit voor kapitein haak!

Vrijdag 10 augustus
Weet jij wat je kunt maken met groenten en fruit? Juist! Chips!
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Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 5 De twintigste eeuw
De tijdmachine begint langzaam aan wat zwak te worden. Er komt wat minder rook uit
en ook de lichtflitsen worden minder. Toch zijn we met zijn allen ingestapt en is het tijd
om ook weer uit te stappen. Deze week stappen we uit in de negentiende eeuw. De tijd
van onze overgroot oma’s en overgroot opa’s, stoomtreinen en zwartwit tv’s. Gedurende
de hele week kunnen kinderen guldens knutselen en sjaals breien.
Maandag 13 augustus
Om te kijken wat er allemaal gebeurd is in het verleden, gaan wij een kijkje nemen in het
historisch museum van Hoofddorp. Dit wordt heel spannend met de bus, want we moeten
zelfs een keer overstappen.

Dinsdag 14 augustus
Vandaag stappen we even niet in de tijdmachine, we hebben namelijk het
onderbouw/middenbouw feest voor de kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Met de
kinderen die 7 jaar of ouder zijn gaan we vandaag een ouderwets hoorspel maken.

Woensdag 15 augustus
Vandaag wordt je verrast met een workshop!

Donderdag 16 augustus
Waar speelden onze overgroot oma’s en overgroot opa’s mee toen zij klein waren? We
gaan het uitvinden op deze oud Hollandsche spelletjesdag!

Vrijdag 17 augustus
We gaan naar de speelakker in Noordwijkerhout! Neem je badkleding en handdoek mee,
en vergeet je zwemschoenen niet!
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Zomer vakantie 2018: Tijdreizen
Week 6 De toekomst
Dit is de laatste keer dat we in de tijdmachine zullen stappen. Dat is maar goed ook,
want ik ben bang dat als we hem nog een keer gebruiken, we niet meer terug zullen
komen in het heden. Deze laatste keer stappen we dan ook uit in de toekomst!

Maandag 20 augustus
Laserstralen schieten door de bossen heen, en dat terwijl de kinderen gecamoufleerd
zijn. We gaan vandaag lekker een potje lasergamen in het bos! Hou er wel rekening mee
dat wanneer het druk is kinderen om de beurt zullen moeten.

Dinsdag 21 augustus
Ver in de toekomst zullen er ook steden gebouwd worden in de lucht. Hoe zal dat er uit
zien? We gaan kijken of we er kunnen komen en wat we er kunnen doen.

Woensdag 22 augustus
We gaan een dagje spelen in het speelbos in Heemstede.

Donderdag 23 augustus
Een levensgroot ruimteschip, wie wil dat nou niet? We gaan ze knutselen en natuurlijk
een proefritje maken!

Vrijdag 24 augustus
Traditioneel sluiten wij de vakantie af met een heerlijke pyjamadag. Je hoeft je s
morgens dus niet aan te kleden, maar kunt gewoon lekker in je pyjama, op je pantoffels
komen en je knuffel mee nemen.

