
 
 

 
 

Hillegom, 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:  

Week 1: Krant en tijdschriften 

10 juli Maandag De drukkerij In de ochtend en in de middag brengt een groep 
kinderen een bezoek aan een drukkerij. Hier mogen we 
een kijkje nemen bij de apparatuur die er gebruikt 
wordt en krijgen we te zien hoe iets word afgedrukt. 
We knutselen onze eigen stempels en maken daar 
mooie afdrukken van op papier. 

11 juli Dinsdag  De krant Wij krijgen bezoek van een journalist. Wat houdt een 
interview in en hoe maak je deze? Zelf maken we een 
eigen interview en ontstaat hieruit de Theepot krant? 
We knutselen met kranten en houden een boten race. 
Wint jouw krantenbootje de race?  

12 juli Woensdag  Glossy dag Wij gaan op bezoek bij een tijdschriftenwinkel. Daar 
komen we van alles te weten over de 
verschillende soorten tijdschriften die er in de winkel 
te koop zijn. Wij maken onze eigen 3D figuren van 
kranten en we maken een eigen tijdschrift. Zou jij hem 
al willen doorbladeren? 

13 juli Donderdag Handletteren Met elkaar gaan we uitvinden van handletteren is. Op 
verschillende manieren kunnen we letters ontwerpen 
en versieren. Met potloden, stiften en fineliners maken 
we onze eigen poster. 

14 juli Vrijdag  Reclame Vandaag gaat een groep kinderen op bezoek bij een 
reclamebureau. We mogen een kijkje nemen in de 
drukkerij en krijgen te zien hoe de reclame wordt 
bedacht en gedrukt. We knutselen ons eigen 
reclamebord en ontwerpen ons eigen flesje met 
reclamefolders. 

 

Week 2: Film en TV 

17 juli Maandag Bioscoop Een gedeelte van de kinderen brengt een bezoek aan 
de filmkelder van De Muze en de andere kinderen 

 



 
 

 
 

kijken op locatie een film op groot diascherm met 
verse popcorn! We knutselen onze eigen bioscoop in 
een schoenendoos, dus graag een schoenendoos mee.  

18 juli Dinsdag  Regisseren We maken decorstukken en oefenen ons eigen 
geschreven toneelstuk. Er wordt deze dag een verhaal 
uitgeschreven, rollen verdeeld en geacteerd.  
Er komt zelfs iemand langs om ons te vertellen over 
filmen! 

19 juli Woensdag  Tv door de jaren 
heen 

We brengen een bezoek aan een ouderwetse 
videotheek. En gaan aan de slag met ons eigen 
flipboekje. Verder doen we een speurtocht met 
ouderwetse tv en media voorwerpen. Kunnen de 
kinderen raden waar het voor gebruikt werd? 

20 juli Donderdag Oscars We mogen vandaag verkleed komen als ons favoriete 
filmfiguur. We lopen over de rode loper naar ons 
lokaal en worden op de foto gezet. We gaan ook ons 
eigen Oscar beeldje maken.  

21 juli Vrijdag  Optische illusies Wat ze in het populaire programma ‘mindf”ck’ 
allemaal wel niet kunnen en laten zien, dat willen wij 
ook proberen! We gaan aan de slag met optische 
illusies en verschillende proefjes op de groep. 

 

Week 3: Internet en Mobiel 

24 juli Maandag Geocach De 4+ kinderen knutselen een kompas om de schat te 
vinden. Waar en wat zal er verborgen zijn? De grote 
kinderen bereiden dit voor. Een schatkist timmeren, 
opdrachten verzinnen en bedenken mogen de 8+ 
kinderen doen. 'S middags gaan zij met de tablet op 
pad om de echte Geocach uit te voeren.  

25 juli Dinsdag  Retro telefoon Een speldag vol opdrachten rond de locatie over de 
telefoon. Weet jij ook je telefoonnummer?  
De 4+ kinderen maken een telefoonlijn met blikken. 8+ 
kinderen maken een houten telefoon. Heeft u 
conserven blikjes? Wij kunnen ze goed gebruiken! 
Verder wordt er  

26 juli Woensdag  Computers 4+ kinderen maken een computer met een 
schoenendoos. 8+ kinderen maken een laptop met een 
pizzadoos. Wij kunnen schoenendozen goed 
gebruiken!  Ook brengen we een bezoek aan een 
computerwinkel. 

27 juli Donderdag Mobiele 
telefoon 

We maken er een leuke dag van met voor de 4+ een 
accoicare knutselen voor papa of mama en de 8+ 
kinderen maken een accoicare voor hun eigen 
telefoon. De 8+ kinderen mogen deze dag dan ook hun 
telefoon mee nemen, zodat zij iets kunnen vertellen 
over hun telefoon en kunnen laten zien Ook handig 
voor het uit meten van een zelfgemaakt mobielle 
telefoon hoesje. Van speurtochten tot ren spellen, van 
renspellen tot een quiz over de mobiel, kortom, een 
mobiele dag om nooit te vergeten! 



 
 

 
 

28 juli Vrijdag  Candy crush 
en Snapchat 

4+ kinderen versieren een vuilniszak in de kleuren van 
het Candy Crush spel zodat we die ‘s middags kunnen 
gebruiken voor het levend Candy Crush spel in het 
park. 8+ kinderen knutselen snorretjes hoedjes 
brilletjes op een stokje en maken foto's, zodat we 
mooie snapchat foto's krijgen. In de middag gaan we 
naar locatie Prinses Irenelaan om zelf emoticon 
koekjes te maken! 

 

Week 4: Kranten en Tijdschriften 

31 juli Maandag Glossy dag Wij gaan op bezoek bij een tijdschriftenwinkel. Daar 
komen we van alles te weten over de 
verschillende soorten tijdschriften die er in de winkel 
te koop zijn. Wij maken onze eigen 3D figuren van 
kranten en we maken een eigen tijdschrift. Zou jij hem 
al willen doorbladeren? 

1 aug.  Dinsdag  Reclame Vandaag gaat de 8+ groep op bezoek bij een 
reclamebureau. We mogen daar een T-shirt 
bedrukken. Alle 8+ kinderen graag een t shirt 
meenemen. We knutselen ons eigen reclamebord en 
ontwerpen flesje met reclamefolders. Er staat een 
speurtocht gepland. Maak jij de puzzel compleet? 

2 aug. Woensdag  Handletteren Met elkaar gaan we uitvinden van handletteren is. Op 
verschillende manieren kunnen we letters ontwerpen 
en versieren. Met potloden, stiften en fineliners 
maken we onze eigen poster. 

3 aug. Donderdag De drukkerij Een groep kinderen gaat op bezoek bij een drukkerij, 
waar we een rondleiding krijgen en vragen kunnen 
stellen. De andere krijgen bezoek van een drukker. Hij 
komt iets vertellen over de drukkerij die hij jarenlang 
heeft gehad. Hij neemt wat handapparatuur mee waar 
we zelf mee aan de slag gaan. Verder maken we onze 
eigen stempels en drukken deze af op papier.  

4 aug. Vrijdag De krant Wij krijgen bezoek van een journalist. Wat houdt een 
interview in en hoe maak je deze? Zelf maken we ons 
eigen interview en ontstaat hieruit de Theepot krant? 
We knutselen met kranten en houden een boten race. 
Wint jouw krantenbootje de race? 

 

Week 5: Film en TV 

7 aug. Maandag Optische Illusies Wat ze in het populaire programma ‘mindf”ck’ 
allemaal wel niet kunnen en laten zien, dat willen wij 
ook proberen! We gaan aan de slag met optische 
illusies en verschillende proefjes op de groep. 

8 aug. Dinsdag  Oscars We mogen vandaag verkleed komen als ons favoriete 
filmfiguur. We lopen over de rode loper naar ons 
lokaal en worden op de foto gezet. We gaan ook ons 
eigen Oscar beeldje maken. Er komt zelfs iemand langs 
om een Theepot promotiefilmpje te maken! 



 
 

 
 

9 aug. Woensdag  Regisseren We maken decorstukken en oefenen ons eigen 
geschreven toneelstuk. Er wordt deze dag een verhaal 
uitgeschreven, rollen verdeeld en geacteerd. Voor de 
4+ wordt er een prentenboek nagespeeld. 

10 aug.  Donderdag Bioscoop Een gedeelte van de kinderen brengt een bezoek aan 
de filmkelder van De Muze en de andere kinderen 
kijken op locatie een film op groot diascherm met 
verse popcorn! We knutselen onze eigen bioscoop in 
een schoenendoos, dus graag een schoenendoos mee. 
Een groep kinderen gaat ook naar Cinemeerse 
Hoofddorp om te kijken hoe het er aan toe gaat in een 
echte bioscoop.  

11 aug.  Vrijdag  Tv door de jaren 
heen 

Een groep kinderen brengt een bezoek aan een 
ouderwetse videotheek, de anderen gaan aan de slag 
met een eigen flipboekje. Verder doen we een 
Speurtocht met ouderwetse tv en media voorwerpen, 
kunnen de kinderen raden waar het voor gebruikt 
werd? 

 

Week 6: Internet en Mobiel 

14 aug. Maandag Candy crush 
en Snapchat 

4+ kinderen versieren een vuilniszak in de kleuren van 
het Candy Crush spel zodat we die ‘s middags kunnen 
gebruiken voor het levend Candy Crush spel in het 
park. 8+ kinderen knutselen snorretjes hoedjes 
brilletjes op een stokje en maken foto's, zodat we 
mooie snapchat foto's krijgen. In de middag gaan we 
naar locatie Prinses Irenelaan om zelf emoticon 
koekjes te maken! 

15 aug. Dinsdag  Mobiele 
telefoon 

We maken er een leuke dag van met voor de 4+ een 
accoicare knutselen voor papa of mama en de 8+ 
kinderen maken een accoicare voor hun eigen 
telefoon. De 8+ kinderen mogen deze dag dan ook hun 
telefoon mee nemen, zodat zij iets kunnen vertellen 
over hun telefoon en kunnen laten zien Ook handig 
voor het uit meten van een zelfgemaakt mobielle 
telefoon hoesje. Van speurtochten tot ren spellen, van 
renspellen tot een quiz over de mobiel, kortom, een 
mobiele dag om nooit te vergeten! 

16 aug. Woensdag  Geo Cach De 4+ kinderen knutselen een kompas om de schat te 
vinden. Waar en wat zal er verborgen zijn? De grote 
kinderen bereiden dit voor. Een schatkist timmeren, 
opdrachten verzinnen en bedenken mogen de 8+ 
kinderen doen. 'S middags gaan zij met de tablet op 
pad om de echte Geocach uit te voeren 

17 aug.  Donderdag Computers 4+ kinderen maken een computer met een 
schoenendoos. 8+ kinderen maken een laptop met een 
pizzadoos. Wij kunnen schoenendozen goed 
gebruiken! 

18 aug.  Vrijdag  Retro telefoon Een speldag vol opdrachten rond de locatie over de 
telefoon. Weet jij ook je telefoonnummer?  



 
 

 
 

De 4+ kinderen maken een telefoonlijn met blikken. 8+ 
kinderen maken een houten telefoon. Heeft u 
conserven blikjes? Wij kunnen ze goed gebruiken! 
Verder wordt er 

 

 

Nog even belangrijk:  

✓ Kinderen van de Leerwinkel worden op maandag, dinsdag en donderdag op de eigen locatie 

opgevangen, op woensdag en vrijdag op de Olympiaweg, 

✓ Kinderen van de Groene BSO en de Brede School worden alle dagen op de Olympiaweg 

opgevangen, 

✓ 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, 

✓ Het hek op de locatie naar de parkeerplaats sluiten wij tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Het 

gaat echter niet op slot, dus u kunt het open schuiven wanneer dit nodig is.  

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. 

 

 


