
FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 1
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 19 juli
Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje met verf en
gaan racen over wit papier. Het lijkt wel Rocket League!

Hay Day's Koeiensjoelen!
We wanen ons helemaal in Hay Day! We gaan koeiensjoelen! Een super
simpele, maar geweldig leuke ac�viteit om even tussendoor te doen.
Plezier verzekerd!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 1
19 juli t/m 23 juli

Dinsdag 20 juli
Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet alleen voor
ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Uitje: Bubbel Jungle
Vandaag gaan we gezellig rondrennen en spelen bij de Bubbel Jungle! Trek
dus niet te warme kleren aan, want dat wordt zweten!

Woensdag 21 juli
LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan zoals in de LEGO-games, waarbij de
uitbars�ng alleen maar leuk is om naar te kijken!

Donderdag 22 juli
Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier met je
vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal
in s�jl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

Vrijdag 23 juli
Dierenwinkel speurtocht
Welke dieren vind jij allemaal in de dierenwinkel? Net als in de game
Animal Crossing gaan we op onderzoek uit.

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 2
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 26 juli
Maak je eigen 3D-bril
Met je eigen 3D-bril wordt een plaatje ineens niet meer langer plat maar
kun je hem bekijken zoals de wereld om je heen. Alles komt tot leven, net
als in videogames.

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin
er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves eens proberen onder
de knie te krijgen. Dans je mee?

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 2
26 juli t/m 30 juli

Dinsdag 27 juli
Smakelijke Super Mario paddenstoelen
We maken Mario's vriendje Toad na, maar dan om op te eten! Doe je mee?

Maak een tekenfilm of game
Vandaag maak je je eigen tekenfilm of game, met echte bewegende
beelden. De voorlopers van onze anima�efilms. Echt vet!

Woensdag 28 juli
Miniatuur Hay Day boerderij
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in
de tuin, maken we een miniatuur boerderij. Laat je fantasie de vrije loop en
bouw Hay Day na.

Donderdag 29 juli
Fortnite Slurp Juice
Afgeleid van de populaire game Fortnite gaan we een zelfgemaakte Slurp
Juice maken. Hier scoor je zeker weten veel health points mee!

Uitje: Kinderboerderij/Houtkamp
Vandaag gaan we op bezoek bij de dieren van de Kinderboerderij, spelen in
de speeltuin en picknicken in het park. Duim je mee voor mooi weer?

Vrijdag 30 juli
Subway Surfer Stoepkrijtkunst
We maken prach�ge graffi�-kunstwerken, net als in Subway Surfer, door
vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met
stoepkrijt.

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen Level
3
02 augustus t/m 06 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 2 augustus
Paw Patrol bingo
Het is �jd voor Paw Patrol! We spelen een offline game, namelijk bingo!
Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je jouw kaart als eerste vol hebt
en roep dan 'BINGO!'

Verrassingsuitje
Vandaag gaan we met elkaar op stap! Naar wat precies, houden we nog
eventjes geheim ;-)

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen Level
3
02 augustus t/m 06 augustus

Dinsdag 3 augustus
Crossen met je droomauto
Wat is jouw droomauto? We gaan even knutselen en daarna kunnen we
crossen met onze eigen ontworpen auto's net als in Rocket League!

Minecra� Moddermetselen
Dit keer bouwen we geen huis in een game maar stropen we onze mouwen
eens goed op. We gaan te werk als een echte metselaar en bouwen een
muur van stenen en zelfgemaakt moddercement!

Woensdag 4 augustus
Hay Day Boerderij kijkdoos
We knutselen onze eigen Hay Day kijkdoos. Gluur naar binnen en bekijk
onze mooie boerderij. Waar hoort welk dier? Dat is aan jou!

Donderdag 5 augustus
Levend voetbal kwartet
Ken je het kaartspel kwartet? Wij gaan dit spelletje op een andere manier
spelen. We spelen levend voetbal kwartet! Welke voetbalmaterialen of
spelers verzamelen jullie?!

Vrijdag 6 augustus
Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als hen! Of ben
je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de onderdelen uit en zet
ze op je hoofd!

Healthy Roblox Sizzle Burger
Heb jij wel eens hamburgers gebakken in de Roblox game SizzleBurger? Dit
keer doen we het offline. Bak deze heerlijke kleurrijke burgers met ons!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 4
09 augustus t/m 13 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 9 augustus
Minecra� Creeper vogelvoederhuis
Vogelvoederhuisjes maken is erg leuk. Maar wat dacht je van deze coole
Minecra� Creeper uitvoering? Maak hem zelf en voer de vogels!

Hay Day Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak je favoriete
Hay Day boerderijdieren op brood!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 4
09 augustus t/m 13 augustus

Dinsdag 10 augustus
Minecra� Creeper smoothie
Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet? Maak dan eens
een Minecra� Creeper smoothie! Gooi alle ingrediënten in de blender en
versier je glas. Daar krijg je spierballen van...

Workshop: Dans van ID dance factory
Heb jij soepele heupen? Vandaag krijgen jullie een dansworkshop van de
dansjuf van ID Dance Factory.

Woensdag 11 augustus
Gameconsole of -controller maken
Maak je eigen toffe gameconsole of controller en bestuur iemand net zoals
in een echte videogame! Ga jij voor de PS4, de Nintendo Switch of de Game
Boy?

Rocket League Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je heel leuke spelletjes doen. We houden een offline race
met auto's. Welke auto gaat zo snel als een raket?

Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel
van is? We gaan er achter komen �jdens dit leuke spel!

Donderdag 12 augustus
Stempelen met LEGO
Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil
jij stempelen?

Rocket League Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij deze keer sjoelen we met
auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de game Rocket League?! Wie rijdt
de meeste punten bij elkaar?

Vrijdag 13 augustus
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks op
onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er
megagrappig uit!

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 5
16 augustus t/m 20 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 16 augustus
Rocket League racewagens
Eindeloos veel leuke dingen kun je maken van een toilet-rolletje. Dit keer
gaan we onze eigen Rocket League auto ontwerpen. Jij bepaalt de kleur en
het nummer van de racewagen. Als de auto af is kun je er perfect een
Playmobil poppetje in plaatsen.

Smakelijke Mario fruitschildpad
In de Super Mario games kom je ze vaak tegen; schildpadden. Ze heten
Koopa Troopa's en zijn soldaten uit Bowsers leger. Van divers groen fruit
kun je zo'n schildpad maken. Maak jij er ook eentje?
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WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 5
16 augustus t/m 20 augustus

Dinsdag 17 augustus
Adopt me strijkkralen
We maken van strijkkralen dieren uit de game Adopt me. Leuk om op te
hangen in je kamer of te gebruiken als onderze�ers! Welk dier wil jij
maken?

Hay Day Deegbiggetjes
In Hay Day level 10 kun je een varkensstal maken, maar wij maken ze nu al
van bladerdeeg en knakworst. Heerlijke Hay Day biggetjes dus!

Woensdag 18 augustus
Scheerschuim pret op de Hay Day boerderij
Experimenteer met scheerschuim en laat je fantasie de vrije loop! Wat
gaan de Hay Day-dieren in het scheerschuim doen?

Donderdag 19 augustus
Adopt me dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk �kspelletje met heel veel 'Adopt me' dieren
waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...

Uitje: Speeltuin in Leiden
De wielen van de bus gaan...Vandaag gaan we met de bus naar Leiden! Hier
gaan we gezellig klimmen, klauteren en spelen.

Vrijdag 20 augustus
Hay Day Moestuin maken
Met een eigen moestuin ben je niet alleen verzekerd van supergezonde
groenten, je eet ook weer de groente in de �jd waarvoor het bedoeld is.
Net als in de game Hay Day! Wat wil jij gaan verbouwen?

 



FloreoKids- BSO De Ho�uyn

WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 6
23 augustus t/m 27 augustus

Hallo allemaal,

Deze zomer staat in het teken van Scrollen en Dollen. We hebben diverse ac�viteiten
uitgezocht, aansluitend op dit thema. Games als FIFA, The Masked Singer, Mario Kart,
TikTok, Hay Day en Fortnight komen voorbij. Laat je verrassen!

Nog even graag uw aandacht voor het volgende:

Graag vragen we u om uw kind(eren) uiterlijk om 9 uur op onze loca�e aanwezig te laten
zijn. Dit in verband met onze planning. Mocht uw kind op een later �jds�p komen, wilt u ons
dit dan laten weten? Dit kan telefonisch of via het groepslogboek van Konnect.

We vragen u om bij mooi weer zwemkleding mee te geven aan uw kind, aangezien we met
mooi weer veel waterspellen zullen aanbieden.

Door de kindaantallen en de weersomstandigheden, kan het zijn dat de planning zoals
beschreven in het programma, wat wordt gewijzigd. We laten kinderen zelf de keuze maken
of ze aan ac�viteiten willen meedoen, maar s�muleren hen wel zoveel mogelijk hierin. Met
mooi weer zijn we meer buiten te vinden in de Natuurspeeltuin, Houtkamp of maken het
gezellig buiten op het plein.

We hopen op een zonnige en leuke vakan�e om even bij te komen van de periode die achter
ons allen ligt.

Team Winterkoninkjes,

Ho�uyn

Maandag 23 augustus
Workshop: Muziek
Vandaag krijgen jullie een muziekworkshop aangeboden! Dus handen uit de
mouwen en muziek maken maar!

Fashion Famous Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval
crea�efste ou�its. Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem
alles mee naar de BSO!
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WINTERKONINKJES: Scrollen & Dollen -
Level 6
23 augustus t/m 27 augustus

Dinsdag 24 augustus
Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal Crossing dier
van zoutdeeg.

Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portre�en maken. Maak zelfs
kleding of haar voor je ontworpen poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

Woensdag 25 augustus
Kleed je in Fashion, voel je Famous
Ken jij de game Fashion Famous op Roblox? Wij spelen een 'offline' versie
waarbij we ons zo snel mogelijk verkleden en een mini-modeshow lopen.
Wie hee� de mooiste ou�it?

Donderdag 26 augustus
Hay Day: Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder zoals in Hay Day kan ook offline én zelfs binnen!
Met simpele, natuurlijke ingrediënten maken we een modderbadje waarin
onze boerderijdieren heerlijk kunnen badderen!

Maak je eigen broodjes
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij een
kampvuurtje, net als in Minecra�! Hmmmm, heerlijk!

Vrijdag 27 augustus
Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook
nog leuk kunt spelen. Binnen of buiten: net wat je wilt!

Super Mario Sterrensandwich
Sterren kom je vaak tegen in Mariokart! We maken heerlijke broodjes in de
vorm van een ster. Het leukste (en eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in
het midden een vrolijke versiering maken!

 


