
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomervakantie programma 2021 
Zo op de Schans & Zo op het Groene Hart 
Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we 
alle bekende spellen buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en 
ga mee op avontuur! We gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen. 
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen tijdens de 'Fortnite Battle 
Royal' en vertraag al je tegenstanders tijdens 'Levend Mariokart'. En 
ben je echt op zoek naar een creatieve challenge? Maak dan een 
papieren piranha plant uit het bekende Mariospel! Ben jij klaar voor een 
offline adventure? Here we go. 

Buiten de beschreven activiteiten in het programma doen wij natuurlijk 
veel meer. Zo is er veel ruimte voor eigen inbreng, buiten spelen, vrij 
spelen en uitjes in de wijk. De zwembaden en waterspeelgoed zijn al 
besteld dus ook met water kunnen we ons goed vermaken. Denkt u 
eraan de kinderen kleding aan te geven die vies mogen worden én waar 
de kinderen lekker in kunnen bewegen. Ook een setje extra kleding 
en/of badkleding met een handdoek is gewenst. 

Hopelijk zien we jullie allemaal in de zomervakantie bij Zo op de Schans. 

Groetjes Teams Zo op het Groene Hart én Zo op de Schans 

 
 



 

Week 1 
 
Maandag 26 juli 

Pokéball met een Pokémon. We maken onze eigen pokéball met een eigen pokémon erin! 
Welke Pokémon kies jij? 
Levend Mariokart, 3,2,1 GO. Pak jij onderweg een banaan of een schil? We komt als eerst 
over de finish? Ga voor de winst 
Creatief met IWAZ.  Vorig jaar hebben wij een graffiti workshop gewonnen! 

Dinsdag 27 juli 

Tape je naam met schilderstape.  Door gebruik te maken van afplaktape p[ canvas en wat 
verf maken wij een kunstwerk met onze naam! Helemaal in stijl van Subway Surfer. 
Levend FIFA tafelvoetbal. We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de 
speler en mag niet van je plek afkomen. 
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! 

Woensdag 28 juli 

LEGO vulkaan bouwen. Wij maken een (ongevaarlijke) vulkaan zoals inde LEGO-games, 
waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken. 
Fortnite Battle Royal. Mikken, afgooien en schuilen. Het hoort allemaal thuis is dit real life 
Fortnite spel. Welk team wint deze Battle Royal. 
Pannenkoeken bakken. Bak je eigen pannenkoek en versier deze met jou favoriete game 
personaliteit. 

Donderdag 29 juli 

Tovertablet. Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf één. Je kunt hier met je vinger 
optekenen en het ook weer afgeven. Cool toch?! 
Mario Party Snacks.  Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze zijn helemaal in 
stijl. Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad.  
The Masked Singer. Verkleed je zelf onherkenbaar en geef een optreden. Raadt het andere 
team dat jij het bent? 

Vrijdag 30 juli 

Piranha plant. Ken jij die piranha planten uit de game Mariokart, die je op willen eten als je 
langs rijdt? Wij maken deze piranha planten van papier. 
Levend Snake. Ken je deze retro game?! Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de 
slang steeds langer wordt! 
Lego Lekkers. We maken eigen Lego koekjes en natuurlijk moet er ook geproefd worden.  

  



 

Week 2 
 
 Maandag 2 augustus 

Magisch Mariokartspel. Je eigen Mariokartspel, maar dan op papier. Bedenk allerlei 
weggetjes waar Marion overheen rijdt om de finish te halen. 3, 2, 1 START! 
Animal Crossing Speelgoed Vissen. Net als in Animal Crossing gaan we vissen, maar dan 
vissen we speelgoed uit het water. Wat vang jij allemaal? 
Trickshots en trucjes á la Dude Perfect. Als je op internet kijkt kun je allerlei ‘trickshots’ 
vinden. Wat is dat? Bijzondere trucjes met spullen die iedereen wel heeft. Welke trickshot 
ga jij maken? 

Dinsdag 3 augustus 

Teken een gamefiguur of maak je eigen tekenfilm of game. Hoe ziet jou favoriete Minecraft 
figuur eruit? Teken je eigen game figuur. Maak een tekenfilm of game vandaag met echte 
bewegende beelden. De voorlopers van onze animatiefilms. Echt vet! 
Smakelijke Super Mario paddenstoelen. We maken Mario's paddenstoelen die we lekker 
op kunnen eten. Doe je mee? 
Emoji bingo. Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het drolletje? Roep 
BINGO! Valse Bingo? Dan mag je een liedje zingen of misschien win je wel een leuk prijsje? 

Woensdag 4 augustus 

Fortnite Parachute. Maak je eigen toffe Fortnite Parachute en test of je parachute ook 
echt vliegt! Hoe zou dat komen en hoe werkt een parachute? 
Mijnenveld-estafettes. Kennen jullie de klassieke game 'Mijnenveger'? Wij spelen dit 
offline! In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan 
winnen jullie! 
It’s showtime. Fashion Famous met vuilniszakken! Maak van vuilniszakken prachtige 
jurken, shirts, jassen of andere kleding Zijn we helemaal tevreden? Dan is het tijd voor de 
modeshow. 

Donderdag 5 augustus 

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! 
TikTok moves. Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens filmpjes voorbijkomen waarin er 
vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze toffe moves onder de knie proberen te krijgen. Dans je 
mee? 
Among us Natuurlabyrint. Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk 
je dat je dit spannende doolhof kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?! 
 
Vrijdag 6 augustus 
 
Subway Surfers Stoepkrijtkunst. Subway Surfers graffiti met stoepkrijt! We maken 
prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan 
met stoepkrijt. 
Spreukbordjes: Eat, sleep, game, repeat. Zaag, knip en beplak deze houten bordjes en 
bevestig ze daarna aan elkaar met touw. Hoe tof staat dit op jouw kamer? 
Edelstenengraai. Brawl Stars fans verzamelen! Verzamel met je team zo snel mogelijk  
10 edelstenen. Maar pas op voor de wachters! Laat het edelstenen graaien beginnen. 



 

Week 3 

 

Maandag 9 augustus 
 
Minecraft hangers. Diverse coole figuren van Minecraft kun je namaken volgens de 
patronen die we voor je hebben. Met strijkkralen maak je een coole hanger! 
Nature Tie Dye Shirts. Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal en verf 
om saaie Tshirts om te toveren tot een kleurrijk stukje mode! Zo voel je je helemaal hip, net 
als in Fashion Famous 
Pokémon versus team Rocket. Team Rocket is er altijd op uit om Pokémon te stelen. Lukt 
het Team Rocket om Pokémon af te pakken van de trainers? Hoeveel Pokémon belanden er 
veilig in de Gym? Doe mee met het renspel met punten. 

Dinsdag 10 augustus 
 
Adopt me Dierengotcha. Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog 
wel moet vinden... Herken jij sommige dieren uit de game Adopt Me?  
Selfie challenge. Iedereen maakt wel eens een selfie, toch? Nou dit keer MOET je ze 
maken tijdens deze coole selfie challenge! Welke groep lukt het om als eerste of als beste 
de selfies te maken?  
FIFA bingo. Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Messi of van Dijk? Roep GOAL! als je 
bingo hebt. Valse Bingo? Dan moet je een trucje doen. Maar misschien win je wel een leuk 
prijsje? 

Woensdag 11 augustus 
 
Stempelen met LEGO. Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in!  
Achter het net vissen. Net als in Animal Crossing gaan we vissen. Niet met een hengel, 
maar met een net! Vis de plastic dieren uit de oceaan en ontwijk alle hindernissen. Kijk uit 
voor de milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet achter het net gaat vissen! 
Mariokart Cup-cakes. Bak en versier je eigen cupcake in Mariokart thema. 

Donderdag 12 augustus 

Zoutkristallen maken. Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen 
maken! Die maken we van zout, water én met wat geduld. Het resultaat wordt verbluffend! 
Het lijkt zo uit de game Brawl Stars te komen. 
Paw Patrol: Reddingsmissies. Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol 
Reddingmissies en word het nieuwste lid van het reddingsteam! 
Levend Pac-Man. Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte stippen uit 
het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk stippen en win het spel! 

Vrijdag 13 augustus 

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!  
Candy Crush levend kwartet. Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. 
Welk team wint?  
Emoticons storytelling. Trek een kaartje met een emoticon er op. Kun jij aan de hand 
hiervan een verhaal vertellen? 



 

Week 4 

 

Maandag 16 augustus  

Hay Day Boerenbuffet. Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Maak je 
favoriete Hay Day boerderijdieren op brood. 
FIFA penalty schietspel. Bouw jouw schoenendoos om tot een echt strafschopgebied, 
inclusief bewegende keeper!  
Paw Patrol bingo. Het is tijd 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!' 

Dinsdag 17 augustus 

Tie dye shirt maken. Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke 
manier om een wit shirt om te vormen tot echt een superleuk felgekleurd shirt. Doe mee en 
voel je Fashion Famous. 
Minecraft Creeper smoothie. Zin in iets gezonds, wat er ook nog eens supercool uitziet? 
Maak dan eens een Minecraft Creeper smoothie! Gooi alle ingrediënten in de blender en 
versier je glas. Daar krijg je spierballen van... 
Raad het geluid. Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden. Maar we 
zien niets! Raad jij wat het geluid is? 

Woensdag 18 augustus 

Emoji bomen. We gaan bomen met behulp van klei tot leven brengen. Wat voor emoticon 
wordt jouw boom? 
Gameconsole of -controler 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? 
Pokémon hints. Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze ook uitbeelden? En dan het 
liefste zo goed dat jouw team kan raden wie jij bedoelt. Lukt je dat dan verdien je een punt! 

Donderdag 19 augustus 

Pokémon pompons. Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van wol 
en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij? 
Mario fruitsalades. Verzamel alle ingredienten en maak een heerlijke Mario fruitsalade! 
Mamma mia! 
Smileybal. We spelen trefbal, maar dan nét even anders. Ondertussen probeer je vrolijke 
smileys te verzamelen 

Vrijdag 20 augustus 

Roblox diorama. We maken een open kijkdoos (een diorama) in een Roblox-thema. Over 
welke game gaat jouw diorama? Adopt me, Work at a Pizza Place of Fashion Famous? Of 
heb jij een goed idee? 
Glow dance. Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op 
onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit! 
Baktijd. Het is rond en kan vliegen..nee het is geen Pokémon, maar je eigen gebakken en 
versieren pannenkoek.  



 

Week 5 

 

Maandag 23 augustus 

Afkick tablet. Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt. Leuk om 
anderen mee te foppen of om zelf een beetje af te kicken misschien? 
Marvel Stratego. We spelen levend Stratego met jullie favoriete Marvel karakters. Welk team 
heeft de beste helden of misschien wel de beste schurken?  
Stop motion. We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein beetje aan de 
opstelling en plakken dan de foto's achter elkaar. Nu lijkt het net een filmpje! 

Dinsdag 24 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 onderzetters! Welk dier wil jij maken? 
Popcorn Pikachu.  Popcorn en pikachu  een hele leuke combinatie. Als je pikachu opent 
regent het gewoon popcorn, super lekker! En heel leuk om samen te delen! 
Escape the forest.  Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder 
code kunnen we er niet in. Vinden we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om 
alle opdrachten tot een goed einde te brengen... 

Woensdag 25 augustus 

Mini Subway Surfers surfboards.  Zo leuk om te maken: kleine Subway Surfers surfboards 
van foam, om vervolgens te mee spelen. Ze blijven heel goed drijven! 
Eetbaar FIFA voetbalelftal. Ken jij de bekende voetballers uit de game FIFA? Wij maken een 
compleet eetbaar voetbalelftal!  
LEGO schaduwtheater. In de LEGO videogames zijn ook alle gebouwen van LEGO gemaakt. 
Vandaag gaan we een schaduwtheater bouwen en daarna misschien wel een show 
opvoeren 

Donderdag 26 augustus 

LEGO trekpop. We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet het 
in elkaar. Welk karakter kies jij? 
Fortnite freakshake. Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de skins uit de 
game Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw freakshake?! Welke skin kies jij? 
De Prank Show. Pranks zijn plagerige grapjes waar je van in de war kan raken. Wij maken 
pranks, voeren deze uit, filmen dit en delen ze (als jij dit wilt) via het ouderportaal met je 
ouders. Lachen! 

Vrijdag 27 augustus 

Animal Crossing Bell Bags. Kennen jullie de Bell Bags uit de game Animal Crossing? In deze 
activiteit maken we ze na! Je kunt kiezen uit twee soorten, welke wil jij maken?  
Levend Rocket League Goal! We spelen een potje Rocket League; voetbalpunten scoren 
met een auto. 
Welke FIFA-speler ben ik? Raad maar wie je bent. Ben je een speler in de Premier League? 
Een Nederlander? Een keeper? Probeer er achter te komen via de wie ben ik editie van 
FIFA 20. 

 



 

Week 6 

 
Maandag 30 augustus 

Gezonde Rocket League auto's Vroemmmm... We maken verschillende raceauto's en eten 
ze daarna op. Eet smakelijk!  
Outdoor foto challenge: summer edition. Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? 
Zoek alle onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze! 
Fortnite Quartet Game. We spelen een variatie op kwartet, waarbij het de bedoeling is dat 
we in teams allemaal Fortnite materiaal gaan verzamelen! Verzamel ze door ze bij een 
ander team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren zonder getikt te worden. 

Dinsdag 31 augustus 

Kubus leggen Een echte breinbreker! Dit spel is gebaseerd op de bekende Rubiks kubus. 
Pak een voorbeeldkaart en maak de kubus net zoals op de kaart. 
Star Stable: Ontwerp je eigen paard. De paarden uit Star Stable hebben allerlei kleuren en 
kenmerken. Ontwerp jouw eigen Star Stable paard op papier! 
Lipdub. Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo benieuwd 
hoe dat gaat worden? 

Woensdag 1 augustus 

FIFA Food cookbook. Weet jij wat het favoriete eten is van Frenkie de Jong? Zoek het op en 
schrijf het in je FIFA Food cookbook.  
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 heeft de mooiste outfit? 
Trefbal - Winkel van Sinkel.  In veel populaire games kun je spullen kopen in een winkel. 
Verdien tijdens dit spel geld met een supersnelle ronde trefbal en ga daarmee naar de 
Winkel van Sinkel. 

Donderdag 2 augustus 

Hay Day: Modder voor binnen! Lekker spelen met modder zoals op de boerderij in Hay Day, 
kan ook binnen! Met natuurlijke ingrediënten maken we een heerlijk modderbadje voor onze 
boerderijdieren! 
Real Life Pokémon Go. Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, 
help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!  
Maak je eigen broodjes. Als echte avonturiers in de game Minecraft gaan we ons eigen 
broodje bakken bij een kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk! 

Vrijdag 3 augustus 

Rocket League Autosjoelen. Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar deze keer sjoelen we 
met auto's. Zullen ze net zo hard gaan als in de game Rocket League?! Wie rijdt voor de 
meeste punten? 
Unboxing chaenge. Kijk jij wel eens naar unboxing video's op YouTube of andere kanalen? 
Deze keer zijn wij aan de beurt! Wat zit er bij jou verstopt?! Vertel het tijdens de unboxing 
challenge! 
De laatste vakantie dag. Deze dag hebben we een verrassingslunch voor de kinderendie 
 er zijn. Wij vinden het heel lekker en hebben er dan ook heel veel zin in! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer is voorbij… 
Maar wat hebben we een plezier gemaakt! 
Iedereen kan er weer fris en fruitig tegenaan dit nieuwe schooljaar. En 
ook dan bruisen wij weer van de avontuurlijke activiteiten! 



 

 

 

Wij wensen jou een heel fijn nieuw schooljaar! 

 

 

Zo Kinderopvang 
Voor meer informatie, kijk op www.zokinderopvang.nl 


