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Backpack je gek in Afrika 7+
11 juli t/m 15 juli

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko genieten van een 1001 nacht
smoothie en wegdromen bij het maken van een echte Wonderlamp. Geen �jd om te blijven,
want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we de Schat van de piramide gaan
ontrafelen.. Op woensdag komen we aan in Botswana waar we slaan op onze Afrikaanse
trommels en op donderdag maken we in Zuid-Afrika een 3D-dieren schilderij van de Big 5!
We sluiten de week af in Madagaskar waar we Nijlpaarden knutselen en raad het geluid: de
dierenedi�e spelen!

Maandag in Egypte
Uitstapje Rijksmuseum van oudheden
Vandaag komen we alles te weten over Egypte. Een zoektocht door het
museum. Doen jullie ook mee aan de speurtocht?

Overleef het mummie �kspel
Pas op! en wordt niet ge�kt door de mummie. Als de mummie jou weet te
�kken verander je zelf ook in een mummie..........ohw nee.

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!

Dinsdag in Marokko
Toveren met zand
Door zand op een ondergrond te leggen waar licht doorheen schijnt, kun je
zelf ook de mooiste kunstwerken maken!

Marokkaanse thee en hapjes maken
Hebben jullie wel eens hapjes uit Marokko vandaag gegeten. Vandaag gaan
we verschillende Marokkaanse hapjes maken en proeven natuurlijk.

Hoofddoek maken
Mooie stoffen vol met kralen. Ooit een hoofddoek op gehad? Vandaag gaan
wij er èèn maken. Ben je ook zo benieuwd hoe dat staat.
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Woensdag in Botswana
Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt
wordt! Wat is dit toch al�jd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat worden?

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af!
Wie hee� als eerste de kaart vol?

Donderdag in Zuid-Afrika
Voetbaltoernooi
Vandaag gaan we de voetbalstrijd aan tegen andere bso loca�es. Welk
team weet de meeste goals te maken en wie leren we allemaal kennen.

Picknicken
Zoek een gezellig plekje uit en maak kennis met kinderen van andere
loca�es. Genieten van een heerlijke picknick die je zelf heb gemaakt.

Buikschui�aan
Na al dat rennen en voetballen is het �jd voor wat verkoeling. Sprintje
trekken en schuiven maar......

Vrijdag in Madagaskar
3D-dieren schilderij
Maak een tof 3D-dieren schilderij met enkel en alleen een eierdoos en wat
karton. Makkelijk en superleuk!

Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een
zebracake bakken, met jawel, zebrastrepen! Eet dit streepje voor streepje
op.. Jammie!

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje flessenvoetbal. Houd jij
het meeste water over aan het einde?
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Backpack je gek in Oceanië 7+
18 juli t/m 22 juli

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië. Maak jij
ook zo'n cool kangoeroe plantenbakje? Daarna snel door met de boot naar Nieuw-Zeeland,
waar we crea�ef aan de gang gaan met een koraalrif en heerlijk slurpen aan een kiwi sorbet.
Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we hawaii games spelen en smullen van
hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië en geniet van saté van gedroogd fruit. Speel het
wajang schaduwspel of speel een potje Indonesisch badminton. We sluiten de week af in
Papoea-Nieuw-Guinea, waar we paradijsvogels knutselen en het spel dwars door de jungle
spelen.

Maandag in Australië
Knuffeldier
Op verzoek van jullie gaan we aan de slag met verschillende stoffen en
opvulmateriaal om onze eigen knuffeldier te maken.

Gezamelijke BBQ
Hmmm... Lekker! Vandaag gaan we met de hele BSO BBQ`en. Spiesjes,
salade en broodjes maken. Helpen jullie mee? Geniet van een heerlijke
zomerdag en kies maar uit!

Mini trixs
Vandaag bouwen we onze gymzaal om tot mini trixs. Ma�en, ballenbak en
noem allemaal maar op. Bouw jij vandaag met ons mee. Tijd om te
springen!

Dinsdag in Indonesië
7+ Fes�val
Vandaag is het èèn groot feest. We gaan op uitstap naar de vrijbuiters. Hier
bevindt zich het fes�val terrein. Op dit terrein bevinden zich verschillende
plekken voor muziek en dans, Er is een gezamenlijke talentenshow, een
stormbaan, een kraam met eten/drinken, een kraam met schmink en
diamants�ckers........ Wow genoeg om te beleven.
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Verkleden
Ja vandaag mag je verkleed komen in de kleur:.........zodat we herkenbaar
zijn op het fes�val.

Diamants�ckers/schminken
Vandaag houden wij het overzicht van de schmink/diamantkraam. Help je
ons mee met schminken van de kinderen?

Woensdag in Hawaï
Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! We gaan lekker smullen van een tropische lunch. We
maken namelijk Hawaïschuitjes! Broodjes met (ham,) kaas en ananas.

Golven van de zee
Maak in een lege fles een mini-oceaan met golven!

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maffe
spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar.
Wie verzamelt de meeste punten?

Donderdag in Nieuw-Zeeland
De haka
Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden. Er worden
krach�ge bewegingen gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf
leren!

Kruiprugby
De strijd der strijden! Kruip over de grond en zorg dat je als eerste bij de
rugbybal bent. Wie gaat er winnen?

Homemade pizza
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan
bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu
helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.
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Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Jungle slijm
Heb jij wel eens slijm gemaakt? Zó leuk om te doen. Deze keer maken we slijm met een snu�e gli�ers en
insecten: Jungle slijm!

Uitstapje Kinderboerderij
Vandaag gaan wij op bezoek bij de kinderboerderij. Kippen, varkens, konijnen en nog veel meer. Kunnen
jullie ze vinden?

Speeltuin Houtkamp
Vlak bij de kinderboerderij bevindt zich een leuke speeltuin om heerlijk in te rennen, klimmen en
klauteren. Veel speel plezier.
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we een
aardappeltor�lla bakken en daarna swingen op de Fiësta Tropical. In Griekenland dansen we
de Sirtaki en smokkelen we het paard van Troje. Dan snel door naar Engeland, waar we een
high tea estafe�e spelen en op onze bezems springen �jdens een potje Zwerkbal.
Donderdag zijn we in Denemarken en bouwen we onze eigen LEGO-wereld in LEGOland. We
sluiten de week af in Frankrijk waar we druiven gaan stampen en de Eiffeltoren nabouwen.

Maandag in Spanje
Hey Macarena!
Hey Macarena! Dit Spaanse liedje dat in de jaren '90 razend populair was.
Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan lekker met ons mee!

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.

Beach day
Tijd voor een dagje met veel water. Neem je zwemkleding en je handdoek
maar mee. Het plein staat vol met zwembaden en leuke water spelletjes
om te doen. Niemand blij� er droog.

Dinsdag in Engeland
Zwerkbal
Zwerkbal is een stoere en magische sport, bekend van Harry Po�er. Wist jij
dat je dit ook in het echt kunt spelen? Spring op je bezem en doe mee!

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Wij
geven de lekkerste én leukste �ps om jouw high-tea tot een groot succes te
maken!

Uitstapje Stoomtrein
Al eens in een echte stoomtrein gezeten? Vandaag gaan we van alles over
deze treinen leren in het museum. Als een echte Harry Po�er fan mogen
we vandaag een ritje maken in een echte stoomtrein.
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Woensdag in Griekenland
Komkommer rolletjes
Een verfrissend hapje dat we lekker spicy kunnen maken als we dat willen.
We gebruiken lekkere Griekse yoghurt.

Pingpong schietspel
Dit is super leuk! Op een hele gemakkelijke manier maken we met een
bekertje en een ballon een spelletje waarbij je een pingpongballetje weg
kunt schieten. Wie schiet het verst? Of, wie lukt het om het balletje te
vangen?

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let
wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Donderdag in Denemarken
LEGOland
In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark geopend.
Het park bleek een enorm succes. Later zijn er nog meer LEGO-parken
bijgekomen. Wij bouwen onze eigen LEGO-wereld.

LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of gewoon van
films? Maak dan je eigen LEGO stop mo�on misdaad movie!

Uitstapje Aquapark vlietland
Neem je zwemspullen maar mee en een handdoek. Vandaag gaan we los in
het grootste Aquapark van Nederland.

Vrijdag in Frankrijk
Appelcroissants
Maak net zoals in Frankrijk een heerlijk croissantje. Dit keer maken we een
versie met appels!

Disney's Speur Spektakel
We brengen een bezoekje aan Disneyland Parijs. Hoe goed is jouw kennis
van Disney-films? Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden te
vinden.

Miem hints spel
Straat ar�esten staan er om bekend in Frankrijk. Verhalen uitbeelden
zonder te praten. Kan jij raden wat de ander uitbeeld?
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Backpack je gek in Azië 7+
01 augustus t/m 05 augustus

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Geniet van wafel-sushi en puzzel met kleuren in een raster een kleuren
sudoku. Dinsdag zijn we in China, waar we met stokjes eten en een potje Chinese muur
spelen. In India komen we helemaal in de jungle-sferen, daar doen we een proe�e met
wiebelende slangen en koelen we af met een Mowgli's smoothie. We vliegen door naar
Vietnam en smullen van een vega loempia en knutselen Oriëntaalse waaiers. Het einde van
deze week brengen we door op de Filipijnen, waar we in de sfeer komen van Expedi�e
Robinson, een potje eilandbal spelen en een vlot gaan bouwen.

Maandag in Japan
Uitstapje Monckey town
Vandaag gaan we klimmen, klauteren en lasergamen in Monckey town. In
de middag genieten van een lekkere lunch. Springen tot we niet meer
kunnen.

Dinsdag in China
Dolle draken
Er komen veel verhalen over draken uit China. We gaan aan de slag om een
draak van chenilledraad te maken. Draai, knip en plak je toffe draak in
elkaar. Welke kleur gebruik jij?

Met stokjes eten!
In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen. Deze
mul�culturele ac�viteit is erg leuk en goed voor onze motoriek!

Chinese muur
Een varia�e op gewoon normaal �kkertje; we vormen een Chinese muur!
Wie lukt het om als laatste over te blijven?
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Woensdag in India
Mowgli's smoothie
Met een papaya als belangrijkste ingrediënt krijgen we een jungle-ach�ge
smoothie met een heerlijke zoete smaak!

Wiebelende slangen
Word een Indiase slangenbezweerder. Laat de slangen bewegen door
slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?! Doe mee
en ontdek hoe dit zit.

Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk
jungle dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar en win!

Donderdag in Vietnam
Natuurlijke wee�unst
In Vietnam weven ze de mooiste kleuren en gebruiken ze wee�unst als
techniek om natuurlijke materialen mooi te showen. We gaan op zoek naar
geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een
beetje wol nodig en dan kunnen we aan de slag.

Vega loempia
Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's. Een
heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!

Lasergamen
Kijk uit en word niet geraakt! Welk team verzameld de meeste punten.

Vrijdag in de Filipijnen
Modder worstelen
Wees niet bang om vies te worden. Een sport in de modder. schonen kleding
is handig!

Lasergamen
Kijk uit en wordt niet geraakt! Welk team haalt de meeste punten binnen?

Haar vlechten met wol
Herken je dit van de markt? Die Filipijnse mannen en vrouwen die van die
prach�ge vlechtjes maken in je haar met verschillende kleuren wol. Welke
kleur kies jij?
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We starten de week in Costa Rica waar we een regenboog kameleon knutselen en slurpen
van een toekan cocktail. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we een
colafontein laten uitbarsten en leren aanmoedigen als een echte cheerleader. Op Cuba
maken we een cactus van klei en in Mexico raken we in de ban van Coco Loco en spelen we
met een waterpiñata. We sluiten de week af in Canada, waar we een Canadese vlag
knutselen en een potje knotshockey spelen.

Maandag in Costa Rica
Pyjama dag!
Waarom aankleden als je toch komt ontbijten op de BSO. hahah je kan zo je
bed uit rollen en klaar. Vandaag mag je heerlijk in je pyjama naar de BSO.

Ontbijten op de BSO
Meteen uit bed en tanden poetsen. Je hoe� vandaag niet thuis te eten. We
ontbijten op de BSO. Ontbijt jij ook met ons mee?

Nagellakken
Wat een kunst. Een kleurtje, gli�er of een s�cker. De Nagel salon is
geopend!

Dinsdag in de Verenigde Staten
Cheerleaders!
Al�jd al cheerleader willen zijn? Leer de stapjes en sprongen. Ready? Let's
go team!

Uitstapje Museum Volkekunde
We leren over de alle eerste Amerikanen. Wist jij dit al?

Hotdog`s
Vandaag maken wij overheerlijke echt Amerikaanse hotdogs. Welke saus en
topping vind jij er lekker op?
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Woensdag in Cuba
Laat jouw Cubaanse auto rijden
Cuba staat bekend om zijn hele oude auto's in verschillende kleuren. We
maken een autootje die zelf kan rijden.

Koekjes bakken van zoutdeeg
Van bloem, zout, water en olie maken we zoutdeeg. Vervolgens kneden we
er koekjes of andere figuurtjes van en bakken we ze evt. af in de oven.

Uitstapje Bowlen
Laat de ballen maar rollen en gooi zoveel mogelijk kegels op. Vandaag gaan
we naar de bowlingbaan.

Donderdag in Mexico
Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze Mexicaanse piñata is gevuld
met water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

CoCo de Film
Tussen alle kussens op de bank. Lang uit en genieten van de film.

Borrito`s
Hmmm vandaag maken wij Borrito`s.

Vrijdag in Canada
Knotshockey
Hockey spelen maar dan op onze eigen manier! We doen het niet met
harde hockeys�cks maar met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk
spel om te doen.

IJshockey cupcakes
IJshockey is razend populair in Canada. Wij maken lekker ijshockey
cupcakes!

Scheerschuim bad
We nemen vandaag een bad. Niet alleen met water maar ook gevuld met
scheerschuim. hahaha
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

In Argen�nië dansen we de tango en smullen we van Empanadas. Dinsdag arriveren we op
Curaçao, waar we tegen elkaar strijden �jdens de flipper run. In Brazilië maken we
sambaballen, koken we carnaval confe� rijst en genieten we van het Braziliaans carnaval. In
Suriname, gaan we op donderdag een gezonde bananensplit maken en onze heupen
losgooien �jdens jungle zumba. Vrijdag brengen we een bezoek aan Peru, maken we een
panfluit en hebben we lol met de lachende lama's.

Maandag in Argen�nië
Schaaktoernooi
Vandaag gaan we de strijd met elkaar aan met het spelen van een potje
schaak.

Lunch buffet
Een uitgebreide lunch waarbij je langs de tafels kan. Welk lekker kies jij?

De kroonjuwelen
Onze koningin Komt uit Argen�nië. Ze staat bekend om haar mooie
juwelen. Vandaag gaan we iets van ons zelf oppimpen met prach�ge
juwelen.

Dinsdag in Curaçao
Flipper run!
Haal snel de zwemvliezen en duikbril uit de kast. We gaan er dit keer niet
mee zwemmen. Het wordt rennen geblazen!

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?

Water dag!
Tijd voor een dag vol met water. Zwembaden en water spelletjes in
overvloed. Neem je zwemspullen maar mee en vergeet je handdoek niet.
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Woensdag in Brazilië
Spelletjesmix: Braziliaans Carnaval
Carnaval spelen als estafe�es, praalwagens wisselen en noem het maar op.
Allemaal in carnavalss�jl, doe mee!

Schminken
Bij carnaval hoort een feestje! Vandaag worden we prach�g geschminkt.
wat wil je worden?

Carnaval confe� rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk �ntje: carnaval confe� rijst.
Klinkt al leuk toch? Het is ook nog eens heel erg lekker!

Donderdag in Suriname
Spelletjes dag
In Suriname draait alles om familie en gezelligheid. Tijd voor een heleboel
spelletjes.

Rep�elen op bezoek
Een slang, spin of leguaan.

Gezonde bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan en een dikke
laag chocoladesaus toch? Nou, deze variant is even anders. Stukken
gezonder en ook heel lekker!

Vrijdag in Peru
De lachende lama's
Speel een beetje drama als een knotsgekke lama! We doen verschillende
theaterspelletjes en krijgen zeker weten de slappe lach �jdens een potje
lachende lama's.

Uitstapje Natuurspeeltuin
Vandaag trekken we de natuur in en leven ons uit met spelen in de
natuurspeeltuin.

Yoga!
Vandaag krijgen we Yogales van de meester. Doen jullie mee?

 


