
FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 1
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel waterspellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’, 'Speelschans' of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets
mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 19 juli
Moodboard: word binnenhuisarchitect
Net als in de game 'The Sims' gaan we leren inrichten! We maken eerst een
moodboard met kleuren, printjes en plaatjes van meubels die je mooi vindt.
Daarna richten we een mini-kamer in.

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf maken we een
graffi�-kunstwerk van onze naam. Helemaal in de s�jl van Subway Surfer.

Dinsdag 20 juli
Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen. Vergeet je fiets en je zwemkleding niet!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 1
19 juli t/m 23 juli

Woensdag 21 juli
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games, waarbij de
uitbars�ng alleen maar leuk is om naar te kijken!

Fortnite Ba�le Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal thuis is dit real
life Fortnite spel. Welk team wint deze Ba�le Royal?

Donderdag 22 juli
The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het andere team
dat jij het bent?

Natuurspeeltuin
Vandaag gaan we naar de natuurspeeltuin. Doe kleding aan wat vies en nat
kan worden en neem eventueel reservekleding mee.

Vrijdag 23 juli
Piranha plant
Ken je die piranha planten uit de game Mariokart, die je op willen eten als
je langs rijdt? Wij maken deze piranha planten na van papier!

Nieuws uit de natuur
We maken onze eigen edi�e van nieuws uit de natuur! In groepjes zoeken
we informa�e op en maken we een aflevering waar iedereen wat van
kan leren.

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 2
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel waterspellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’, 'Speelschans' of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets
mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 26 juli
Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen. Vergeet je fiets en je zwemkleding niet!

Dinsdag 27 juli
LEGO hoofdjes
Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis
schoon en droog en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO
hoofdjes.

Anima�e team
Vandaag komt een Anima�e team langs. We laten ons verrassen!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 2
26 juli t/m 30 juli

Woensdag 28 juli
Fortnite Parachute
Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute ook echt
vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt een parachute?

Donderdag 29 juli
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp
Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Among us Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Vrijdag 30 juli
Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat
Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en beves�g ze daarna aan
elkaar met touw. Hoe tof staat dit op jouw kamer?

TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie. Je kunt sterren
verdienen. Het team met de meeste sterren verdient een plaats op de Wall
of Fame!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 3
02 augustus t/m 06 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel waterspellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’, 'Speelschans' of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets
mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 2 augustus
Minecra� hangers
Diverse coole figuren van Minecra� kun je namaken volgens de patronen
die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een coole hanger!

Pokémon versus team Rocket
Team Rocket is er al�jd op uit om Pokémon te stelen. Lukt het Team Rocket
om Pokémon af te pakken van de trainers? Hoeveel Pokémon belanden er
veilig in de Gym? Doe mee met het renspel met punten.

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 3
02 augustus t/m 06 augustus

Dinsdag 3 augustus
Moodboard: word binnenhuisarchitect
Net als in de game 'The Sims' gaan we leren inrichten! We maken eerst een
moodboard met kleuren, printjes en plaatjes van meubels die je mooi vindt.
Daarna richten we een mini-kamer in.

Bowlen
Vandaag gaan we bowlen!

Woensdag 4 augustus
Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt
eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar degene die we gaan
maken wel!

Donderdag 5 augustus
Zoutkristallen maken
Dit proe�e kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen maken!
Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het resultaat wordt
verbluffend! Het lijkt zo uit de game Brawl Stars te komen.

Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk wi�e s�ppen uit het
doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk s�ppen en
win het spel!

Vrijdag 6 augustus
Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit
keer doen we het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

Emo�cons storytelling
Trek een kaartje met een emo�con er op. Kun jij aan de hand hiervan
een verhaal vertellen?

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen en Swingen - Level 4
09 augustus t/m 13 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel waterspellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’ of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 9 augustus
Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen. Vergeet je fiets en je zwemkleding niet!

Dinsdag 10 augustus
Dans workshop

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen en Swingen - Level 4
09 augustus t/m 13 augustus

Woensdag 11 augustus
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel
van is? We gaan er achter komen �jdens dit leuke spel!

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Donderdag 12 augustus
Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt als eerst
over de finish? Ga voor de winst!

Smakelijke super Mario paddenstoelen
Wij gaan zelf paddenstoelen maken van super Mario die we lekker op
kunnen eten. Doe je mee?

Vrijdag 13 augustus
Pokémon: Go�a catch 'em all 12
In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?

Magisch Mariokartspel
Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier! Bedenk allerlei weggetjes
waar Mario overheen rijdt om de finish te halen: 3... 2... 1... START!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 5
16 augustus t/m 20 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel water spellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’, 'Speelschans' of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets
mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 16 augustus
Speeltuin de Speelschans
Vandaag gaan we gezellig naar Speeltuin de speelschans. Neem je fiets
vandaag mee

Dinsdag 17 augustus
Popcorn Pikachu
Popcorn en pikachu: een hele leuke combina�e. Als je pikachu opent regent
het gewoon popcorn, super lekker! En heel leuk om samen te delen!

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

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 5
16 augustus t/m 20 augustus

Woensdag 18 augustus
Mini Subway Surfer sur�oards
Zo leuk om te maken: kleine sur�oards van foam, om vervolgens te mee
spelen. Ze blijven heel goed drijven!

Eetbaar FIFA voetbalel�al
Messi, Ronaldo, ken je ze? Het zijn bekende FIFA voetballers. Wij maken een
compleet eetbaar voetbalel�al!

Donderdag 19 augustus
Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de game
Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij?

Houtkamp
Vandaag gaan we gezellig naar de Houtkamp. Klimmen, klauteren, rennen
en picknicken.

Vrijdag 20 augustus
Hay Day Moestuin maken
Met een eigen moestuin ben je niet alleen verzekerd van supergezonde
groenten, je eet ook weer de groente in de �jd waarvoor het bedoeld is.
Net als in de game Hay Day! Wat wil jij gaan verbouwen?

Levend Rocket League
Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren met een
auto!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 6
23 augustus t/m 27 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Swipen en Swingen. We hebben diverse ac�viteiten in
deze 6 weken door de kinderen laten uitkiezen. Van FIFA, The Mask Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag u aandacht voor het volgende:

We verwachten dat kinderen voor 9 uur op loca�e aanwezig zijn. Dit in verband met onze
planning. Mocht u kind op een later �jds�p komen kunt u dit aan ons laten weten telefonisch
of via het groepslogboek van Konnect.

We verzoeken u dagelijks zwemkleding mee te geven aan u kind aangezien we met mooi
weer veel water spellen zullen aanbieden. Mocht er als uitstapje op de dag dat u kind komt
‘Zwemmen’, 'Speelschans' of ‘Midgetgolf’ op het programma staan, dan ook graag een fiets
mee.

Door de kinderaantallen en de weersomstandigheden kan het zijn dat de planning zoals
beschreven wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf keuzes maken of ze aan ac�viteiten
willen mee doen maar s�muleren ze hier wel in. Met mooi weer zijn we meer buiten te
vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Ho�uyn, Koningsnest

Manon, Yara en Saskia

Maandag 23 augustus
Pyjama dag
Kom allemaal in jullie pyjama!

Midgetgolfen
Vandaag slaan we met zijn alle een hole in one! We gaan gezellig
Midgetgolfen. Sla je slag.

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 6
23 augustus t/m 27 augustus

Dinsdag 24 augustus
Pyjama dag
Kom allemaal in jullie pyjama!

Star Stable: Ontwerp je eigen paard
De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en kenmerken. Ontwerp
jouw eigen Star Stable paard op papier!

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

Woensdag 25 augustus
Pyjama dag
Kom allemaal in jullie pyama!

FIFA Food cookbook
Weet jij wat het favoriete eten is van Frenkie de Jong? Zoek het op en
schrijf het in je FIFA Food cookbook.

Donderdag 26 augustus
Pyjama dag
Kom allemaal in jullie pyjama!

Fortnite Danceba�les
Afgeleid van de populaire game Fortnite kun je games spelen waarbij het
draait om het uitbeelden van de emotes. Wie verdient de meeste V-Bucks?
Ba�le mee!

Candy Crush levend kwartet
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team
wint?

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

KONINGSNEST: Swipen & Swingen - Level 6
23 augustus t/m 27 augustus

Vrijdag 27 augustus
Pyjama dag
Kom allemaal in jullie pyjama!

Toffe standaard voor telefoon of iets anders
Op zoek naar een handige standaard om bijvoorbeeld je telefoon in te ze�en? Zoek niet verder maar
maak het zelf! Je kunt het versieren op de manier die jij wilt. Tof én handig.

FIFA ra�ngkaart
Al�jd al een echte prof-voetballer willen zijn? Maak nu je eigen FIFA ra�ngkaart en voel je een echte
prof!

 


