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ZIG ZAG door de ZOO
We gaan zigzag door de zoo en ontdekken welke dieren hier allemaal leven. Wat eten ze en hoe
ziet hun poep er eigenlijk uit? Leer meer over bedreigde diersoorten en knutsel er op los. Kom
ook naar de BSO en beleef met ons een beestachtig-gezellige week!

Kunst en cultuur
Struisvogels
De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste landdier op twee poten. Ze
kunnen een half uur lang wel een snelheid van 50 km/u halen. Wij knutselen
vandaag deze grote vogels.

Slangen varia
We gaan aan de slag met het maken van sissende slangen! Wie maakt de langste,
mooiste of gevaarlijkste slang? Leef je helemaal uit en kies de slang die jij graag
zou willen maken!

Dieren schminken
We laten ons schminken in verschillende dieren uit de dierentuin! Welk dier wil jij
worden?

Koala's
Koala's zijn super schattig om te zien.. Maar in Nederland zul je ze alleen in
dierentuinen tegenkomen. Wij gaan onze eigen koala's maken! Er zijn allerlei
manieren om dit schattige diertje te knutselen. Doe je mee?

Sport en spel
Apenkooien
De gymzaal toveren we om tot een klimparadijs! Kan jij bewegen als een aap
zonder de grond aan te raken?

Rarara, wie stinkt er zo?
Elk dier heeft zijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn ziet er heel
anders uit dan van een leeuw. Dat komt door wat het dier eet. Wat weten jullie
eigenlijk van dierenpoep?

Olifantenspeurtocht! Volg de slurf
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de olifantenopdrachten
volbrengen en verdien jij het certi�caat voor een echte olifantenkenner?
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Diverse dierentikkertjes
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren
spelen. Er zijn namelijk veel leuke varianten van! Deze keer spelen we tikspellen
met een dierenthema. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen maar!

Natuur
Reptielendag (woensdag)
Woensdag komen er een aantal reptielen op bezoek! Durf jij ze vast te houden?

Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat
we allemaal kunnen ontdekken!

Muziek en dans
Welk dier hoor ik daar?
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren kunt herkennen
op hun geluid. Lukt jou dat?

Eten en drinken
Spinnensoep
We maken een lekkere tomatensoep met spinnetjes van gehaktballen!

Toekan mocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke mocktail met
daarin een toekan van fruit. Lekker en ook nog eens tof om naar te kijken!

Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een zebracake bakken,
met jawel, zebrastrepen!

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Jammie, gebakken drollen!
Eetbare poep?! Bah! Nou... bah is het niet, het is zelfs lekker. Als we deze eetbare
drollen gemaakt hebben kun je er echt iedereen mee voor de gek houden. Dit wordt
lachen!
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Let op: in de vakantie clustert BSO De Duintoppers

Vanwege minder kinderen wordt er op woensdag en vrijdag geclusterd bij BSO De Duintoppers
voor alle kinderen van BSO De Quickers en BSO De Zonnewijzer

 BSO De Duintoppers

BSO De Duintoppers is alle dagen geopend voor de kinderen van BSO De Duintoppers.

 BSO De Duintoppers

IKC De Duinroos

Prinses Irenelaan 49

2224 XA Katwijk

Tel. 06-26204668

E-mail: duintoppers@kokkinderopvang.nl

 Huisregels vakantie-BSO 

Wij willen u vragen om uw kind vóór 9.30 uur te brengen en vanaf 16.00 uur op te halen. Op
deze manier kunnen wij ons aan onze planning houden. 

In de vakanties worden er extra workshops/ activiteiten aangeboden. Per activiteit wordt
gekeken welke kinderen (op basis van leeftijd) en hoeveel kinderen hieraan kunnen deelnemen.

Denk aan makkelijke kleding en goede schoenen, afgestemd op het weer en de activiteiten. 

Komt uw kind niet naar de BSO? Geef dit dan ruim van te voren maar uiterlijk voor 9 uur ’s
ochtends - aan ons door, bij voorkeur via Jaamo of telefonisch.
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