
 
 

Lisse, juli 2017 

 

Beste Ouder(s), Verzorgers en Kinderen van De Theepot, 

 

De Zomervakantie staat voor de deur! Voor de Theepot betekend dit gezellige dagen vol spelletjes, 

knutselen en uitstapjes. Om de kinderen en de ouders alvast voor te bereiden, willen we jullie langs 

deze weg alvast informeren over de invulling van de weken. Wij geven de grote lijnen aan, omdat de 

invulling ook altijd afhankelijk is van de opkomst van het aantal kinderen, de groepsgrootte en het 

weer.   

Het thema van de zomervakantie is: MEDIA.   

Week 1 

Tijdschrift: maandag 10 juli 
We gaan een eigen Theepot tijdschrift zelf maken en naar de bieb voor een informatie middag. 

Radio: dinsdag 11 juli 
We gaan een radio knutselen van karton en natuurlijk is hierbij de radio gezellig aan. ‘s Middags 
een krijgen we rondleiding bij B.O. Radio  

Facebook: woensdag 12 juli 
We gaan een nep facebook profiel maken( in Microsoft Word) en naar de bieb voor de voorlees en 
knutsel middag   

Tijdschriften/ kranten: donderdag 13 juli 
We gaan naar de Primera. We gaan kijken wat er allemaal te koop is en leren alles over de 
tijdschriften en kranten verkoop. Ook gaan we een sleutelhanger maken van kranten en we spelen 
het spel krantentikkertje. 

Kranten: vrijdag 14 juli 
We gaan een eigen Theepot krant maken! We gaan ook het krantenmeppertje spel doen in 
speeltuin de Zilk. 
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Week 2 

Film: maandag 17 juli 
We gaan een toneelstuk maken en opvoeren. Deze wordt gefilmd en in het digitale schriftje gezet, 
zodat u ook kunt meegenieten. Ook gaan we sokpoppen maken voor een t.v. uitvoering later in de 
week. 

Reclame: dinsdag 18 juli 
We gaan een ouderwetse reclame borden maken. In de wijk kijken gaan we eerst kijken welke 
reclameborden er zijn.  

Reclame op televisie: woensdag 19 juli 
We gaan een mooie televisie knutselen. Wordt het een platte, moderne of liever een ouderwetse 
t.v. met een dikke kont?  In de speeltuin van de Zilk gaan we een heuse reclame clipje opnemen.  

Folders: Donderdag 20 juli 
We krijgen een rondleiding bij de Schakel. Ook gaan we zelf folders maken en bezorgen.  

Bioscoop: vrijdag 21 juli 
Walk of Fame, want we zijn echte sterren! We zetten onze handdruk, gaan poseren en krijgen een 
rondleiding in Bios Floralis.  
 

 

Week 3 

Kranten: maandag 24 juli 
We gaan zelf een krant maken en bezorgen! 

Hand Letteren: dinsdag 25 juli 
Inspiratie opdoen bij Feel Your Web en dan een prachtig hand letter creatie maken. 

Video clip: woensdag 26 juli 
We gaan naar “Musicall in” in Noordwijk, een 8000m2 grote muziekwinkel! We gaan een band 
beginnen en naar het park om een heuse clip te maken.  

Filmsterren: donderdag 27 juli 
We maken onze handafdruk in een stuk klei zoals de Walk of Fame en we gaan ons verkleden en 
mooi maken voor een filmsterren wandeling! Dus: doe je mooie en/of stoere kleding aan! Neem je 
zonnebril en sjaaltje mee om 'niet herkent' te worden! We sluiten de dag met een film kijken en 
popcorn.  

Muziek: vrijdag 28 juli 
We gaan naar de lp/ cd winkel in  Noordwijk en ook gaan we een muziek quiz doen en muziek 
cakejes bakken.  
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Week 4 

Vloggen: maandag 31 juli 
We gaan Vloggen!!!! De Vlog zal in het digitale schriftje van uw kind geplaatst worden. 

Computer spelletjes vroeger en nu: dinsdag 1 augustus  
We gaan spelcomputers knutselen en spelletjes op de i-pad doen, maar vroeger hadden we geen 
spelcomputer! Toen tekende we spellen op de grond met stoepkrijt! We gaan de kinderen van 
Lisse blij maken door op verschillende plekken met stoepkrijt een spel te tekenen. En natuurlijk 
uitproberen of het lukt!  

Offline: Net als vroeger! woensdag 2 augustus 
We gaan lekkere hapjes maken voor bij de bordspellen vanmiddag, want vroeger konden we niet 
gamen, appen en op internet. Vroeger ging je aan tafel gezellig spelletjes spelen. We gaan dan ook 
lekker verschillende bordspellen doen, hapjes eten, lekker glaasje limo erbij en daarna lekker naar 
de speeltuin! Ouderwets gezellig! 

Radiostation: donderdag 3 augustus 
We gaan een radio station bouwen en we gaan het nieuws verslaan met een Theepot  
nieuwsuitzending! 

Muziek hoesjes: vrijdag 4 augustus 
We gaan een cd + hoesje maken en Picknicken met muzieknootjes in de speeltuin de Zilk. 

 

Week 5 

Telefoon: maandag 7 augustus 
We gaan een telefoon knutselen van karton. Welke smartphone maak jij? en daarbij een mooi 
telefoonhoesje. Ook gaan we kijken in de telefoon winkel. Hoeveel telefoon zijn er? welke vind je 
mooi? Wat kost een telefoon? Waar moet je op letten bij een telefoon? zijn er telefoons speciaal 
voor kinderen? En we kunnen vast nog wel meer vragen bedenken voor de medewerker ; ) 

Vroeger en nu: dinsdag 8 augustus 
We gaan een ouderwetse brief op oud papier maken en schrijven zoals vroeger. We gaan ook een 
wandeltocht met een plattegrond en Maps doen. 

Telefoon om op te eten: woensdag 9 augustus 
Voorlees knutselmiddag bieb bezoeken we vandaag en van een cake en fondant maken we een 
telefoon die we daarna lekker gaan opsmikkelen. Ook gaan het telefoonspel doen. 

Reclame: donderdag 10 augustus 
We gaan een reclame bord maken en een Reclame filmpje opnemen. Welk product kies jij? 
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Computers: vrijdag 11 augustus 
We krijgen een rondleiding in de PWA winkel en we gaan van karton een computer knutselen. 
 

 

Week 6 

 

Journalist: Maandag 14 augustus 
We gaan een eigen Theepot krant maken! 

Laptop en attentie buurtpreventie: dinsdag 15 augustus 
We gaan op zoek naar deze bordjes . Staan die ook bij ons in de buurt? Hoeveel kun je er vinden? 
Waarvoor denk je dat deze bordjes er zijn? 
We gaan laptops en apparaten slopen! Nou ja, we gaan hem voorzichtig uit elkaar halen met een 
schroevendraaier. De schadelijke stoffen zijn er wel uitgehaald maar voor de rest kunnen we kijken 
hoe hij in elkaar zit.  Wist jij dat er zoveel dingetjes inzaten? 

Whats app: woensdag 16 augustus  
Voorlees/knutsel middag in de Bieb. En we gaan een chat maken.......op papier.  

Computers! donderdag 17 augustus 
We gaan bij Rustoord met de opa's en oma's op een megascherm een spel doen! We gaan bij de 
Bieb op de computer. 

Tijdschriften: Vrijdag 18 augustus 
Laatste vakantiedag! Dus relaxed een tijdschrift lezen met een kopje thee en een koekje. En 
wanneer je uitgelezen bent, kun je alle plaatjes en teksten die je mooi vindt uitknippen en op een 
vel plakken. 
Voor 12:00 uur moeten we wel naar de gemeente om de gesloopte laptops te brengen! Wat gaan 
ze er daar mee doen?    

 

Nog even belangrijk:  

✓ Bij warm weer kinderen thuis ook al goed insmeren, 

✓ Bij warm weer zwemkleding voor water activiteiten mee, 

✓ Kinderen voor 10.00 uur binnen, zodat het programma kan worden gestart, 

✓ Kinderen tijdig afmelden, 

We hopen u langs deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Dit is (onder voorbehoud) ongeveer 

de planning van de vakantie. We gaan er weer gezellige en hopelijk zonnige weken van maken!  

Met vriendelijke groet,  

Team BSO De Theepot. 
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