
FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 1: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Afrika
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!

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID.

Maandag in Marokko
1001 nacht smoothie
Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht smoothie?
De smoothie hee� prach�ge kleuren en zit vol vitaminen.

Hoor je kameel of dromedaris?
In dit �kspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover elkaar. Wie zal
de winnaar van de woes�jn zijn?

Dinsdag in Egypte
Egyp�sche photobooth
Ga op de foto als farao! Met deze zelfgemaakt photobooth gaat je dat zeker
lukken.

Djembé workshop
Heb jij wel is getrommeld?! Vandaag krijgen wij een djembé workshop!

Woensdag in Botswana
Maak een muziekstok
Wist je dat je ook een eigen muziekinstrument kunt maken? Deze keer
maken we een hele muzikale stok! Hang er van alles aan of plak het vast en
maak jouw muziekstok!

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 1: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Afrika
11 juli t/m 15 juli

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!

Donderdag in Zuid-Afrika
Voetbaltoernooi bij de Duikboot
Wij gaan vandaag naar loca�e de Duikboot om daar een voetbaltoernooi te
spelen.

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!

Vrijdag in Madagaskar
Nijlpaarden
Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een nijlpaard. Ze zien er vaak
zo lekker loom en tevreden uit. Wij maken onze eigen versie.

Raad het geluid: de dierenedi�e
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende dierengeluiden. Maar
we zien niets! Raad jij welk dier dit geluid maakt?

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 2: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Oceanië
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 eetbare koala? Daarna snel door met de boot naar Nieuw-Zeeland daar zullen
wij lekker gaan feesten op een festvial. Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we
hawaii bloemenkranzen gaan maken en smullen van hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië
en geniet van kiwi sorbet Speel de jakarta games. We sluiten de week af in Papoea-Nieuw-
Guinea, waar we regenwoud koekjes gaan maken en het spel dwars door de jungle spelen.

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID.

Maandag in Australië
Eetbare koala's
Hmmm... Lekker! Doe je mee om van dit scha�ge diertje een lekkere snack
te maken? Er zijn twee verschillende manieren om dit te doen. Kies maar
uit!

Finding Nemo speurtocht
Nemo reist af naar het koraalrif in Australië. Hij is echt wel de bekendste vis
die we kennen. Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We
gaan een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!

Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Muziekfes�val
Vandaag hebben wij een muziekfes�val bij loca�e de Vrijbuiters!
Doe vandaag een oranje T-shirt of trui aan om herkenbaar te zijn als
loca�e Ho�uyn.

Woensdag in Hawaï
Hawaï bloemenkrans
Een lei is een tradi�onele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer
gedragen als lichaamsversiering. Wij gebruiken 'm gewoon om te vieren
dat we vakan�e hebben!
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Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! We gaan lekker smullen van een tropische lunch. We
maken namelijk Hawaïschuitjes! Broodjes met (ham,) kaas en ananas.

Donderdag in Indonesië
Kiwi sorbet
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens in de
vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een heerlijk ijsje! Wist
je dat de inwoners van Nieuw-Zeeland ook kiwi's worden genoemd?

Jakarta games
Ja heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee teams
strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het
regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet
als eerste de veilige top van de boom te bereiken?

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 3: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Europa
25 juli t/m 29 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!

Deze week bezoeken we landen in Europa. In Griekenland eten ze graag tzatziki. Dan snel
door naar Engeland, waar we een twee, kopje thee gaan knutslen . Donderdag zijn we in
Denemarken en gaan we lego bingo spelen. We sluiten de week af in Frankrijk waar we
appelcroissants en de Eiffeltoren nabouwen.

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID.

Maandag in Spanje
Verrassingsuitje
Vandaag gaan wij op uitstapje, waarheen is nog de vraag!

Dinsdag in Griekenland
Tzatziki
De Griekse keuken hee� zó veel lekkere gerechten, zoals deze knoflook-
komkommersaus.

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.

Woensdag in Engeland
Eén twee, kopje thee!
In Engeland wordt veel thee gedronken. Met wie zou jij wel eens een kopje
thee willen drinken? Maak voor hem of haar een mooie uitnodigingskaart
met een "echt" kopje thee.

Rozijnenscones
Scones zijn Engelse cakejes die passen bij een High Tea. Je kunt ze eigenlijk
al�jd wel eten want ze zijn echt heerlijk.

Donderdag in Denemarken
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Week 3: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
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LEGO Bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode
blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar
misschien win je wel een leuk prijsje?

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.

Vrijdag in Frankrijk
Eiffeltoren bouwplaat
In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de bekendste
bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag na. Knip de bouwplaat uit
en plak hem op de juiste manier in elkaar.

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

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 4: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Azië
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 en 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 potje Levend
junglememory. We vliegen door naar Vietnam en smullen van een vega loempia en gaan
lekker vies worden �jdens de Colour run. 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 uitkijken want de vloer word lava.

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID.

Maandag in Japan
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!

Japanse muur
Een varia�e op gewoon normaal �kkertje; we vormen een Chinese muur!
Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Dinsdag in China
Uitstapje Avifauna
Zorg dat je om 08.30u aanwezig bent, dan kunnen wij op �jd vertrekken
met de bus.

Woensdag in India
Koning of koningin van de jungle
Een echte koning of koningin van de Indiase jungle draagt een schi�erende
kroon. Knutsel je eigen kroon van papier en zet hem op!

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
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Backpack je gek in Azië
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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!

Colour run
De colour run is ontstaan in India waar ze veel kleurenfes�vals, waar ze
strooien met gekleurd poeder. Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we
kleurenpoeder maken. Daarna is het �jd om naar buiten te gaan en het
parcours rond te rennen!
- Neem kleding(wit) wat vies mag worden. mogelijk krijg je dit ook niet
meer schoon. - Zonnebril tegen bescherming voor je ogen (het liefste een
oude)

Vrijdag in de Filipijnen
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet
meer mag staan… De vloer is lava!

Eilandbal
De Filipijnen bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Gooi, raak en stuur
iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook geraakt
worden.

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 5: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Noord-Amerika
08 augustus t/m 12 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!

We starten de week in Costa Rica waar we een feestje gaan bouwen met Coco Loco en
slurpen van een toekan cocktail. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we
een wall of fame gaan maken en heerlijke hollywood hamburgers gaan maken en eten. Op
Cuba maken we een cactus van klei en in Mexico gaan we heerlijk een dagje op het strand
spelletjes doen en rilexen. We sluiten de week af in Canada, waar we een Canadese vlag
knutselen en ijshockey cupcakes gaan maken.

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID

Maandag in Costa Rica
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke
cocktail, sprekend een toekan!

Coco Loco
We gaan een feestje organiseren! Niet zomaar een feestje, maar een Día
de Muertos feest. We gaan ons laten schminken, maken onze eigen
decora�e en dansen er op los op de dansvloer!

Dinsdag in de Verenigde Staten
Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je
eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte
beroemdheid voelen!

Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel s�llen met de favoriete snack van
filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We maken een gezonde variant
van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij
lekker vindt.

Woensdag in Cuba
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Cactus van klei
Cactussen zijn best prikkelbaar... Maak je eigen cactus zo mooi als je kunt
en geef hem ook stekels om mee te kunnen prikken.

Gezonde cactussen
Gezonde cactussen maken van groente, fruit en/of kaasblokjes. Een heerlijk
gezonde trakta�e!

Donderdag in Mexico
Uitstapje Munnikkenpolder (Leiderdorps strandje)
Wij gaan vandaag lopend naar het strandje.
Doe je zwemkleding aan en neem eventueel reservekleding mee!

Vrijdag in Canada
Canadese vlag
Kennen jullie de Canadese vlag, met de beroemde 'maple leaf'? Wij gaan
proberen deze vlag na te maken. Kies of je dit met krijt of vloeipapier wilt
doen en ga aan de slag!

IJshockey cupcakes
IJshockey is razend populair in Canada. Wij maken lekker ijshockey
cupcakes!
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Week 6: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Zuid-Amerika
15 augustus t/m 19 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!

In Argen�nië gaan we lekker het water opzoeken. Dinsdag arriveren we op Curaçao, waar
we tegen elkaar strijden �jdens de flessenvoetbal. In Brazilië genieten we van het
Braziliaans carnaval. In Suriname, gaan we op donderdag we Flamingo's 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.

NEEM MET MOOI EN WARM WEER ALTIJD JE ZWEMKLEDING MEE VOOR DE ZEKERHEID.

Maandag in Argen�nië
Uitstapje speeltuin Leiderdorp
Naar welke speeltuin wij gaan is nog een verrassing.

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

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje flessenvoetbal. Houd jij
het meeste water over aan het einde?

Woensdag in Brazilië
Carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in Zuid-Amerika is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van
stokken, shakers, sambaballen en meer! Wij gaan met eigen instrumenten
ritme leren kennen!

Spelletjesmix: Braziliaans Carnaval
Carnaval spelen als estafe�es, praalwagens wisselen en noem het maar op.
Allemaal in carnavalss�jl, doe mee!

Donderdag in Suriname
Flamingo's
Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om een flamingo te
knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

 



FloreoKids  BSO De Ho�uyn

Week 6: WIELEWAALTJES & KONINGSNEST:
Backpack je gek in Zuid-Amerika
15 augustus t/m 19 augustus

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een danss�jl
wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke
junglemuziek!

Vrijdag in Peru
Panfluit maken
De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten
werden gemaakt van verschillende materialen uit Peru: hout, bamboe, riet
en zelfs van uitgeholde dierenbo�en. Wij maken een panfluit van PVC
buisjes.

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.

 


