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,LEUKE, toffe, 

AVONTUURLIJKe,
BIJZONDERE, 
GEKKE dIngen 
in bso 
vakantieland

vakantieland!



Misschien denk jij ook wel eens: later als ik groot 
ben, dan.... Maar hé, voor sommige dingen hoef je 
helemaal niet zo lang te wachten!  In BSO Vakan-
tieland is het tijd voor jóuw toekomst! 
 
Dus wil je brandweerman of -vrouw worden, kleding- 
ontwerper, vlogger of politieagent? Tadááá... dan is 
BSO Vakantieland écht iets voor jou. Weet je nog 
helemaal niet wat je later wilt worden? Ook daar 
hebben we aan gedacht... 

Later als we groot zijn... pfff... dat is nog zo ver 
weg! Maar weet je, gelukkig mag je nog een hele 
poos kind zijn! Want geloof ons, dat is een super 
tijd! En helemaal bij ons op de BSO. Ja toch?! 

We wensen je alvast veel voorpret met deze krant  
en nog veel meer plezier in BSO Vakantieland! 
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tijd voor jouw toekomst!

De juffen 
en meesters 

van BSO 
KindeRdam

Wij ook! Want we gaan weer toffe dingen doen  
in BSO Vakantieland, Het thema is dit jaar: Tijd 
voor de Toekomst! Dus pak je rugzak, stop 
je goeie humeur erin en je bent klaar voor een 
fantastische vakantie vol leuke activiteiten en te 
gekke workshops!  

Wil je alvast weten wat we allemaal gaan doen? 
Tja, dat is eigenlijk nog een verrassing. Of…… nou 
vooruit dan, we verklappen in deze krant alvast 
een paar dingen uit het vakantieprogramma.  
Het complete programma krijg je van je BSO. 
Sommige activiteiten zijn voor 4-7 jaar, andere 
voor 8 jaar en ouder. Voor elk wat wils dus.

Kijk zeker even op pagina 6, want daar staan een 
paar héél leuke workshops die we gaan doen!

Ook zo'n zin  

in vakantie?

Voor ouders
O ja, op de 2 laatste pagina’s staat informatie  
voor de ouders over brengen, halen en op welke
BSO jij vakantie viert. Saaie info, maar ja, het 
moet wel allemaal goed geregeld zijn toch?!



  week 1 en 2van de vakantie

blusklussen

Deze week ben je lid van het BSO-brandweercorps (don’t worry, geen echt vuur hoor ;-) 
We spelen verschillende spellen, zoals Brandweertikkertje, Zo snel mogelijk naar de  
brand, Heet onder je voeten, De brandweerslang, Blus die brand! en De waterbrigade. 
Haha, krijg je het er al een beetje warm van?

natuurapotheek

Vroeger brouwden medicijnmannen hun eigen drankjes en pillen. Maar dat kunnen wij ook! 
Gewoon met plantjes, stenen, water, zand en wat we nog meer tegenkomen in de natuur. Eens 
kijken of we een patient tegenkomen die we kunnen genezen.

Wie heeft de kluis gekraakt

Help, de kluis is gekraakt! Wie is de dader? En wat is er gestolen? Daarvoor is de hulp nodig 
van een aantal slimmeriken. Jullie dus!  
 

escaperoom 

Misdadiger Jatmo Fikstra heeft ingebroken en een laptop gestolen! Hij is gevlucht naar  
Amerika. De politie daar heeft de BSO-juffen en -meesters gevraagd of jullie als rescueteam 
willen helpen Jatmo te vangen. Natuurlijk hebben we ja gezegd! Ga je mee op onderzoek? 
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 week 3 en 4van de vakantie

modeshow

Wat zullen we dragen in de toekomst? Ziet onze kleding er dan... zeg maar in 2039... nog net zo uit als nu? Laat 
je fantasie de vrije loop en maak de mode van de toekomst! Natuurlijk gaan we onze creaties ook showen. En we 
maken foto’s, zodat we over een jaar of 20 kunnen zeggen: hé, die mode, die heb ik ooit bedacht. Kijk maar...!

wat ben ik?
Ken je het spel Wie ben ik? Op de BSO gaan we aan de slag met 

plankjes, schaar, lijm en kaartjes en maken we zelf ons eigen spel: 
Wat ben ik? Hoe tof is dat?! Als het spel klaar is, raden we elkaars 

beroep. Hoeveel beroepen ken jij eigenlijk? En wat weet je er allemaal 
van? Wij weten nu al: dit spel gaat veel hilarische momenten opleveren!
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 week 5 en 6van de vakantie

tijdcapsule

Later zul je nog best vaak terugdenken aan de tijd van nu. Zijn al je dromen en wensen uitgekomen? Ben je dan  
inderdaad profvoetballer (goed zijn ze hè, onze leeuwinnen      ), wereldreiziger, stewardess, dokter, muzikant of wat  
je maar wilde worden? We maken een tijdcapsule en stoppen daar allerlei spulletjes, foto’s en een brief met onze  
ideeën over de toekomst in. Verstop de tijdcapsule (en onthoud de plek goed          ). Leuk om later terug te kijken 
en te lezen. 

superspaarpot

Superhelden zijn nergens bang voor. Ze doen alles om iemand te redden. En ze beschikken daarbij over bijzondere 
krachten. Wie is jouw superheld? Batman? Spiderman? Mega Mindy? Ironman? Op de BSO maak je een stoere spaarpot 
met het embleem van jouw superheld. Kun je mooi sparen voor later als je groot bent      .   

vlogger

Steeds minder mensen lezen de krant of kijken TV. Dat heeft alles te maken met het internet, smartphones en tablets. 
Daarop kun je videoblogs en TV-programma’s kijken die niet door professionals, maar door ‘gewone’ mensen zijn  
gemaakt. Zij zenden hun vlogs uit op YouTube en Facebook en laten vaak stukjes van hun leven zien: hoe ze het hok  
van de hamster schoonmaken, hoe je je mooi kunt opmaken of hoe ze cadeautjes uitpakken. Inmiddels zijn veel  
van die vloggers beroemd geworden, denk maar aan Enzo Knol. Het leuke is: iedereen kan het. Op de BSO gaan  
we eens een paar vloggers bekijken, gaan we zelf een vlog maken én op film opnemen, monteren en  
vertonen. Wie weet, word jij er ook beroemd mee!
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  Tadaaa...EEN paar van onze speciale workshops!  
joris lutz:Fred in de Haven 
Een vrolijke voorstelling over hond Fred die zijn baas kwijt is. Hij komt in  
Rotterdam terecht en gaat aan het werk als waakhond in de haven. Hoe  
zal dat aflopen...?

koken met voedseleducatie 010
Smaken verschillen, maar hoe komt dat? Waarom vind jij iets lekker en vind iemand an-
ders het vies? In deze workshop van Voedseleducatie 010 gaan we kijken welke beroepen 
met eten te maken hebben, waar ons eten vandaan komt én gaan we proeven van 
verschillende gerechten om te kijken of we onze eigen smaak kunnen ontwikkelen. 

op bezoek bij de brandweer
We gaan op bezoek in een echte brandweerkazerne. We bekijken zo’n 
stoere brandweerauto en de brandweer vertelt wat ze allemaal doen 
om mensen én dieren te helpen. En dat is niet alleen branden blussen!

ehbo

cursus fotografie

Niet alleen de brandweer, wij 
allemaal kunnen levens red-
den. Tijdens deze workshop 
leer je de basisbeginselen 
van EHBO:
Eerste Hulp Bij Ongelukken.

In deze workshop leer je de fijne kneepjes om zelf de 
mooiste foto’s te maken. Die kun je later mooi gebruiken 
als je bijvoorbeeld vlogger wilt worden! Maar we komen 
ook van alles te weten over dingen als:

gezichtsbedrog
Niet alles is wat het lijkt; je ogen kunnen je aardig 
bedriegen. In Vakantieland leer je trucjes om je  
vrienden en familie flink voor de gek te houden.

spel met licht en schaduw 
Met licht en schaduw kun je prachtige kunst
toveren. 
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De meeste actviteiten doe je op je vakantie-BSO samen met  
de BSO-juffen en -meesters. Voor sommige speciale activiteiten 
komen er workshop-aanbieders naar de BSO of gaan we bij hen 
op bezoek.

‘‘‘



hier zie je op welke vakantie-bso je zit

rotterdam zuid        
hoogvliet Rt  

rotterdam
noord  en oost

      

krimpen
a/d ijssel

capelle-  en
n 'kerk a/d ijssel

De Kantine
• De Kantine
• BuitenGewoon
• Vreewijk

De Kindercarrousel 
• De Kindercarrousel

Plein 3
• Plein 3
• De Nieuwe Haven
• Bij de Buren

De Kaap
• De Kaap
• ‘t Ruime Sop

De Pierewaaier
• De Pierewaaier
• Dominikids
• Spetters

BinnensteBuiten
• BinnensteBuiten
• Coolhaven

De Kinderkade
• De Kinderkade
• De Vrijvoeters
• Pinokkio 

De Lis
• De Lis

De Grote Prins
• De Grote Prins 
• DKP Lage Land
• DKP Prinsenland

Prins Alexander 
• Prins Alexander
• Martin Luther King

Vrije School West
• Vrije School West

De Buffer
• De Buffer

Oaseplein
• Oaseplein
• Sterrenplein

Kanjerplein
• Kanjerplein

Spetters
• Spetters

Kortland
• Kortland
• De Groeiplaneet

Het Octaaf
•Het Octaaf

Rudol Steiner
•Rudolf Steiner
• Groenendaal

Cormorant
• Cormorant
• De Bouwsteen

De Terp
• De Terp
• Montessori I en II

KindeRdam Bezoekadres Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam | Telefoon (010) 44 300 36 | E-mail info@kindeRdam.nl | www.kindeRdam.nl
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  Info voor ouders
Je kind hoeft zich tijdens de zomervakantie geen dag te vervelen. Onze BSO’s worden dan omgedoopt tot BSO Vakantieland. 
Hier valt alle dagen van alles te beleven: leuke, spannende, sportieve en uitdagende activiteiten, uitjes en workshops. Sommige 
BSO’s worden samengevoegd. Op de pagina hiervoor zie je op welke vakantie-BSO de BSO van je kind is ingedeeld.

Het thema van BSO Vakantieland is dit jaar Later als ik groot ben. In deze krant geven we een kleine indruk van de activiteiten  
en workshops. Vóór de zomervakantie ontvangen ouders per e-mail ook het uitgewerkte vakantieprogramma voor zes weken 
volop vakantieplezier. Heeft je kind nog geen vakantieopvang bij KindeRdam? Onze Klantadviseurs vertellen je graag over de 
verschillende mogelijkheden. Je kunt hen mailen: Klantadvies@kindeRdam.nl, of op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur  
bellen: 010 44 300 36.

halen en brengen tijdens de vakantieweken
Op het vakantieprogramma dat je in de mail ontvangt, kun je ook zien wanneer er uitstapjes staan gepland. Om te voorkomen 
dat je voor een dichte deur staat, is het op die dagen belangrijk je kind vóór 9.30 uur te brengen en na 16.30 uur te halen.  
(Als een activiteit eerder dan 9.30 uur begint, kun je dit lezen in het programma). Als het niet lukt om op tijd te komen, bel  
dan tijdig naar de vakantie-BSO van je kind of bespreek dit van tevoren met de pedagogisch medewerkers.

wel of  niet aanwezig?
Om alle activiteiten, uitstapjes, workshops, lunches en hapjes goed te kunnen plannen en teleurstellingen te voorkomen,  
willen wij graag tijdig weten of je kind tijdens de BSO vakantieweken aanwezig zal zijn. Wij vragen je vriendelijk onderstaande 
regels te volgen bij afmelden: 

Wanneer afmelden om in aanmerking te komen voor ruilpunten?
• Afmeldingen moeten altijd gedaan worden in het ouderportal (dus ook buiten de vakantieweken). 
• Weet je wanneer je kind niet aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld in verband met je eigen vakantie, geef dit dan vanaf 1 maand 
  tot uiterlijk 48 uur van tevoren door in je ouderportal om ruilpunten te krijgen. 
• Voor afmeldingen die niet in het ouderportal zijn doorgegeven, gelden géén ruilpunten. 
• Voor afmeldingen die korter van 48 uur van tevoren zijn doorgegeven (ook in geval van ziekte) gelden géén ruilpunten.

Mochten er veranderingen in het programma optreden, dan zullen de pedagogisch medewerkers je hierover inlichten.

PAGINA 8
   wij wensen iedereen  

 alvast een heel  

           fijne vakantie! 
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