• 2022 •

ZOMERVAKANTIE

THEMA: CAMPING 'T KROONTJE!
Hoera! Eindelijk is het weer vakantie! We gaan veel leuke dingen beleven op
Camping 't Kroontje. Lees snel hieronder wat we gaan doen op de dag dat jij er bent!

DE EERSTE WEEK
WEEK 30

BSO 'T KROONTJE
CAMPINGLIED
VOSSENJACHT
VOORSTELLING
JULIANAPARK
SPORT EN SPEL
SPEELTUIN
BLOEMENWIJK

Maandag 25 juli: Hoera! Camping 't Kroontje wordt vandaag
geopend! Lekker bijkomen van de drukke laatste weken
school. Verzin mee een campinglied, en dans&zing mee bij
onze minidisco!
Onze kinderen vanaf 9 jaar mogen mee komen doen met
Bumberbal (via Ons Welzijn) dit duurt tot 17.00 uur en is bij
sporthal de Bunders.
Dinsdag 26 juli: Op zoek naar verschillende vossen in de
bossen. Vandaag organiseert Camping 't Kroontje een
vossenjacht. Succes gegarandeerd!
Woensdag 27 juli: Vandaag komt Tijl Damen met zijn
theaterbus een vrolijke show geven in het Julianapark en
gaan we een kijkje nemen. Dat wordt een feest!
Donderdag 28 juli: Lekker lui is er vandaag niet bij... Breng
je sportschoenen maar mee, want we organiseren vandaag
een dag vol sport en spel.
Vrijdag 29 juli: Lekker spelen bij de speeltuin van de
Bloemenwijk. Ga je mee? (we gaan in de middag van 13.0016.30 uur)

DE TWEEDE WEEK
WEEK 31

BSO 'T KROONTJE
SPEURTOCHT
VUUR MAKEN
BEDAF
-

Maandag 1 augustus: De kinderen van vandaag boffen.
Want onze campingkids tot 8 jaar gaan op zoek naar
disneyfiguren tijdens een speurtocht. De oudste (8+)
campingkids gaan een bosspel doen, en zullen in de
middag zelf een vuurtje maken.
Dinsdag 2 augustus: Deze dinsdag op de camping zit
boordevol leuke activiteiten. Weerwolven in het donker in
de ochtend en in de middag staat een karaokemiddag op
het programma (8+). Zing je mee?
De jongste kinderen gaan knutselen bij onze miniclub, en
we willen vragen of je een (oud)wit t-shirt meebrengt op
deze dag en gaan we met gekleurde ijsblokjes verven.

CASINO
-

Woensdag 3 augustus: Yes! Vandaag gaan we met alle
kinderen lekker spelen bij Bedaf. Lekker rollen en rennen in
het zand, een bosspel en klimmen in de bomen.

NATUURSPEELTUIN

Donderdag 4 augustus: Vandaag komt Exotum op bezoek
bij 't Kroontje. Zij hebben reuze interessante dieren die we
misschien wel vast mogen houden :-)
Ook hebben we een casinomiddag (8+) en gaan we bingo
spelen met de kinderen tot en met 7 jaar.
Vrijdag 5 augustus: Kennen jullie de natuurspeeltuin van
Veghel al? Lekker spelen met zand en water. Daar gaan we
vandaag eens een kijkje nemen!

DE DERDE WEEK
WEEK 32

BSO 'T KROONTJE
SELFIESPEL
BINGO
BEDAF
CASINO
NATUURSPEELTUIN

Maandag 8 augustus: Vandaag gaan onze jongste
kinderen lekker kliederen met crazy soap. Ook gaan we
nog knutselen bij de miniclub.
De oudste kinderen gaan op pad en spelen het selfiespel
en gaan nog een shirt pimpen tijdens een knutseluurtje.
Brengen jullie een (oud) wit shirt mee? (8+)
Dinsdag 9 augustus: Plaatjesbingo met leuke prijsjes staat
op het programma voor onze campingkids tot 7 jaar.
En de campingkids vanaf 8 jaar spelen het smokkelspel
vandaag. Veel plezier!
Woensdag 10 augustus: We gaan op pad in de Aabroeken, we hopen dat het een beetje waait vandaag, want
we willen gaan vliegeren! En kei leuke waterspelletjes staan
ook nog op onze agenda vandaag!
Donderdag 11 augustus: Vandaag gaan onze jongste
lekker eropuit. We gaan fijn spelen bij een speeltuin in de
buurt. Onze 8+-ers gaan hutten bouwen in het bos en een
eigen pijl en boog maken.
Vrijdag 12 augustus: Mmm, het gaat lekker ruiken! Want
vandaag gaan we pizza bakken. En spelen we een echt
potje jeu de boules!

DE VIERDE WEEK
WEEK 33

BSO 'T KROONTJE
BOEKENSPEURTOCHT
BLOEMENWIJK
SPEELTUIN
BEDAF
KNUTSELEN
BOERENGOLF

Maandag 15 augustus: Lekker spelen bij de speeltuin van
de Bloemenwijk. Ga je mee? (we gaan in de middag van
13.00-16.30 uur)
Dinsdag 16 augustus: Yes! Vandaag gaan we met alle
kinderen lekker spelen bij Bedaf. Lekker rollen en rennen in
het zand, een bosspel en klimmen in de bomen.
Woensdag 17 augustus: De bibliotheken van Meijerijstad
en hebben een superleuke boekenspeurtocht gemaakt. Dus
vandaag gaan we speuren door Veghel. Ondertussen
maken we nog een tussenstop bij het natuurspeelpark voor
een fijne picknick.
Donderdag 18 augustus: Vandaag een leuke creatieve dag
met stoepkrijtverf maken met onze jongste campingkids.
De oudste gaat een graffiti maken!
Vrijdag 19 augustus: We gaan vandaag de Aa-broeken in,
voor een potje boerengolf. Echt een vakantie-activiteit! :-)

DE VIJFDE WEEK
WEEK 34

BSO 'T KROONTJE
BOOTJE VAREN
TAFELTENNISCLINIC
MODDERDAG
JEU DE BOULES
DUNGENS GAT

Maandag 22 augustus: Een fijne picknick in een speeltuin
in de buurt en daarna nog lekker spelen. Dat gaan we
vandaag met onze jongste campingkids doen.
De oudsten gaan ijsbeeldhouwen, en varen met een bootje
op de Aa. (Let op, je moet wel je zwemdiploma A+B hebben
voor deze activiteit!)
Dinsdag 23 augustus: Yippie!! Vandaag gaan we
tafeltennissen bij onze tegenoverburen TTCV
(tafeltennisclubveghel)! Dat wordt leuk!
Woensdag 24 augustus: Modderdag 2.0... Wij vinden het
spelen met modder zo leuk, dat we dat gewoon nog een
keer gaan doen! Trek je oude kleding aan, of je badkleding!
Donderdag 25 augustus: Wie speelt er mee een potje Jeu
de boules? Alsof we op vakantie zijn in Frankrijk!
Ook staan waterspelletjes op het programma.
Vrijdag 26 augustus: Dit wordt een leuke dag, we gaan een
kijkje nemen bij Dungens Gat in Den Dungen. Daar kun je
om de plas heen wandelen, sporten op de attributen en
kijken naar een kabouterbos. En uiteraard hopen we op een
fijn zonnetje, en kunnen we een zandkasteel bouwen op 't
strandje en pootje baden. Vergeet je badkleding en
handdoek niet bij mooi weer.

DE ZESDE WEEK
WEEK 35

BSO 'T KROONTJE
JACHTSEIZOEN
ZANDKASTELEN
BOUWEN
WIELTJES OCHTEND
SPEELTUIN
DUNGENS GAT

Maandag 29 augustus: Wie kent het spel jachtseizoen? Dat
is de activiteit voor onze 8+-ers voor vandaag.
Voor de jongsten hebben we leuke oud hollandse spelletjes
in petto!
Dinsdag 30 augustus: Lekker spelen bij de speeltuin van de
Bloemenwijk. Ga je mee? (we gaan in de middag van 13.0016.30 uur)
Woensdag 31 augustus: Dit wordt een leuke dag want
vandaag gaan we lekker zandkastelen bouwen en pootje
baden bij de Kuilen in Langenboom. Breng je zwemkleding
dus maar mee met mooi weer!
Donderdag 1 september: Wieltjesochtend! Breng iets mee
dat wieltjes heeft, bijvoorbeeld een step, een eenwieler,
skeelers of een skateboard. Rollen maar!!
In de middag gaan we knutselen en maken we een
blaaspijp (8+) en gaan we bellen blazen op een bord (4+)
Vrijdag 2 september: Vandaag sluiten we de vakantie op
camping 't Kroontje af met een poolparty, compleet met
(alcoholvrije) cocktails en lekkers! In de middag maken we
een bioscoopje en kijken we een fijne film!
(alle activiteiten zijn onder voorbehoud, het kan zijn dat het programma wordt
aangepast i.v.m. verschillende factoren. Denk het weer, aan-en afmeldingen etc.
Breng je zwemkleding mee en een handdoek en trek kleding aan dat vies mag worden!)

We wensen iedereen een te gekke zomervakantie!
Zonnige groetjes van het BSO team van 't Kroontje

