Joehoe! Vrijheid, blijheid en gezelligheid bij de BSO van Jabadooooo!
Hierbij ontvang je de vakantieplanning. Het was weer passen en meten, maar we hebben weer ons best gedaan
en volgens ons is dat aardig gelukt! Het kan zo zijn dat door o.a weersomstandigheden bepaalde uitjes moeten te
komen vervallen, maar dan zorgen we voor een leuke vervanging.
Samen met jullie hopen we er weer een leuke zomervakantie van te maken met veel plezier en mooi weer! =)

Week 1 ( weeknummer 29 )
Maandag

Rubbles

: We beginnen de vakantie met zomerknutsels maken!

Flintstones : En ook hier gaan we onze creatieve kant laten zien met zomerknustels.
Dinsdag

Rubbles

: Ons eerste uitje wordt een dag naar Pieterburen, we gaan een bezoek brengen aan
de lieve zeehonden. Hoe leuk! ( Let op: De kinderen zijn rond 17.00 terug op de BSO )

Flintstones: Welkom in het wilde westen! Vandaag maken we een totempaal, dansen we op ‘
Cowboys en Indianen’ en maken we er een gezellig feestje van. Kom dus gerust
als Cowboy, Indiaan, of iets wat jij erbij vindt passen, naar de BSO! Hieeeejhaaa!
Donderdag

Rubbles

: Zoals Dinsdag het wilde westen feest was bij de
Flintstones, gaan we nu los bij
de Rubbles. Maken wij net zo’n mooie totempaal?

Flintstones: Vandaag openen we bij de Flintstones het eerste uitje van
de vakantie, neem je zwemkleren mee, zwembandjes en
een badlaken. We gaan zwemmen bij
het Ronostrand! Schoon strand/gras en water en ook nog
eens een hele mooie omgeving.
Vrijdag

R&F

: Op beide groepen worden vandaag de ramen in zomerse sferen gemaakt en
smullen daarna van lekkere tosti’s met ketchup en mayonaise als lunch!

Week 2 ( weeknummer 30 )
Maandag

R&F

: Vandaag zijn de groepen samengevoegd en gaan we ons vermaken bij het DOE
MUSEUM in Veendam. Enjoy!

Dinsdag

R&F

: Waterspeeldag Deel 1 . Heerlijk buiten met water aan de gang, neem je zwemkleding
en slippers mee!

Donderdag

Rubbles

: Maak je eigen bloemenboeket voor je mama, papa of voor
iemand die jij iets moois gunt. We gaan bloemschikken!

Flintstones: Vandaag mag je verkleed komen, wordt er geschminkt en
kunnen we toneelstukjes uitvoeren. Het is vandaag
verkleeddag!
Vrijdag

R&F

: We pakken de Stint en zoeken een mooi plekje om te gaan picknicken.

Week 3 ( weeknummer 31 )
Maandag

R&F

: Sprookjesdag

Dinsdag

Rubbles

: We duiken de geschiedenis in en gaan
kloostermoppen maken in Aduard.

Flintstones: Leef je uit en klim/klauter je gek in MONKEYTOWN!
Donderdag

Rubbles

: Doe makkelijke kleding aan, neem reserve kleding mee, want we gaan
het blotenvoetenpad bewandelen. Lekker door de blubsie en plassen heen
denderen.

Flintstones: We gaan door waar we dinsdag gebleven waren, maar nu in de buitenlucht.
Lekker spelen in de grote speeltuin.
Vrijdag

R&F

: Wie maakt het mooiste kunstwerk van zand? Leef je uit op het Ruskeveensestrand.

Week 4 ( weeknummer 32 )
Maandag

R&F

: De week begint sportief bij de BSO, het is vandaag sport- en speldag!

Dinsdag

R&F

: Gemixt-Voetbaltoernooi bij het voetbalveldje achter jabadoo.
Winnen is leuk, maar we maken er vooral een gezellig en sportief toernooi van.

Donderdag

R&F

: Leef je uit en wees vrij in de speeltuin bij stadspark

Week 5 ( weeknummer 33 )
Maandag

R&F

: En weer mag er zwemkleding meegenomen worden. Gezellig zwemmen, spelen en
chillen bij het Hoornsemeer.

Dinsdag

Rubbles

: De Rubbles gaan vandaag hun eigen lunch bereiden, hmmmm wat zal het worden?
Eet smakelijk.

Flintstones: Wij gaan creatief bezig en gaan onze eigen mok beschilderen, wees creatief en
kleurrijk als een echte kunstenaar.
R&F

: ‘ Smiddags gezamenlijk spoorzoekertje. De Rubbles zetten een spoor uit en wachten
tot de Flintstones ze vindt, spannend!

Donderdag

Rubbles

: Tijd voor wat zwemplezier in zwembad hoogkerk. Dus denk om je zwemspullen!
( Terug bij de BSO om 16.15 )

Flintstones: De Flintstones mogen genieten van het mooie park Nienoord. Hoe gezellig?!
Extra kleding is altijd handig.
Vrijdag

R&F

: Het is bakdag! Jamjam.

Week 6 ( weeknummer 34 )
Maandag

R&F

: Even er tussenuit naar stadspark, de kinderboerderij en de speeltuin.

Dinsdag

Rubbles

: Waterspeeldag Deel 2 . Heerlijk buiten met water aan de gang, neem je zwemkleding
en slippers mee!

Flintstones: Wij gaan erop uit naar Drachten. Hier is een hele mooi speeltuin genaamd ‘De naturij’.
( Terug bij de BSO om 16.15 )
Donderdag

Rubbles

: We gaan naar spijkerdorp Drachten. En als echte timmermannen en vrouwen bouwen
we als team een mooie hut. ( Terug bij de BSO om 16.15 )

Flintstones: De Flintstones gaan een rondje stint door het dorp waar ze naar school gaan en
mogen ondertussen genieten van wat lekkers, ook wordt er even gestopt bij een
speeltuin waar ze hun energie kwijt kunnen, gezellig!

Vrijdag

R&F

: Als aflsuiting van de vakantie maken we er een gezellige speeldag van.
Als je wilt mag je leuk speelgoed/een spel meenemen waar we samen
leuk mee kunnen spelen.

