
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       WERELDWIJS                                                               

         BIJ IKKY! 
             Omdat naar het buitenland gaan niet echt een           

             optie is hebben wij besloten om de landen naar  

             Ikky te halen!  

 

  
 

                           Denkt u er aan om zwemkleding en handdoeken  

                            mee te nemen? Met lekker weer gaan wij met 

                                    water spelen! 

 

 

 



Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Omdat vele zonvakanties niet door gaan hebben wij bij Ikky besloten 

om de vakanties naar ons te halen! 

Elk lokaal heeft een bepaald land of continent aangewezen gekregen. 

In dit lokaal worden activiteiten aangeboden passend bij het land. 

De activiteiten zijn samen met de kinderen gekozen. 

Per dag kiezen wij samen met de kinderen welke activiteit zij graag 

willen uitvoeren. 

De activiteiten die per week beschreven staan kunnen afwijken wanneer de 

kinderen aangeven een andere activteit te willen doen 

 

Wat de uitjes betreft… Deze kunnen wij niet beloven en hopen, 

vanwege de Coronaomstandigheden, op uw begrip. 

Wel zijn wij aan het rondkijken voor Coronaproof uitjes.  

Hierover word u z.s.m. op de hoogte gebracht. 

Wij zullen er alles aan doen om het zo leuk voor de kinderen te maken 

dat zij grote uitstapjes niet eens missen! 

 
In het dit document ziet u highlights staan die wij de kinderen aanbieden.  

Dit houdt in dat er op de groepen zelf nog meer activiteiten klaarliggen. 

Vanuit de kinderen hebben wij meer dan 40 activiteiten ontvangen zoals: (bijna) 

alles mag dag, modderdag!!, oude kleding op pimpen en de all time favorite 

JACHTSEIZOEN!  

 

 

                          Het gaat een geweldige zomer worden!   

                         Wij hebben er al zin in, jullie toch ook?!  

 

 



Japan 

 
Oriëntaalse waaiers 
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met een kleurrijk zelfgemaakte 

waaier! 

 

Mini zen tuin  
Wil jij ook heerlijk zen worden? En houd jij van  

natuur? Wij gaan met de hele groep een zen tuin 

maken! 

Koinobori (karpervlag) maken 
In Japan is het op 5 mei kodomo-no-hi. 

Dat betekend kinderdag! 

Zij hangen dan zelfgemaakte karpers aan hun huis. 

Bij ikky is het elke dag kinderdag! Dus mogen alle kinderen een eigen karper maken en deze in 

Japan ophangen! 

 

Bloesem bomen maken 

Je hebt ze vast al eens gezien, die mooie bloesem bomen. 

Zij zitten vol kleurrijke bloeiende bloemen.  

Deze gaan wij namaken 
 

Aziatische hoedjes  

In het echt beschermen deze hoedjes tegen zon, wind en regen. 

Maar wij maken ze omdat ze zo mooi zijn! Hoe ga jij jouw hoedje 

versieren? 
 

Kokeshi – Japanse poppetjes 

De poppetjes zijn een stuk van de Japanse cultuur, het is een stuk van de geschiedenis. Wij gaan 

wat cultuur proeven door het maken van deze poppetjes.  

 

Sushi knutselen 

Vind jij sushi ook zo lekker? Wij gaan zelf sushi maken, maar dan van vilt en karton. 

Zij zullen niet zo lekker smaken maar zijn wel erg leuk om naar te kijken. 

 

Week 1 & 4 

Week 2 & 5 



 
Koma ornament  

Een ornament is in Japan een hanger die gebruikt word als versiering. 

Je kunt ze in alle kleuren van de regenboog maken! Wij maken ze zelf. 

 

Ninja variatie 

Wij maken ninja’s van verschillende soorten knutselmateriaal. Zij zijn leuk om te maken en als zij 

af zijn kan je er mee spelen! 

 

Gelukskatje 

Het gelukskatje kan voor klanten zorgen maar ook voor geluk en rijkdom. Waarvoor gaat jouw 

katje zorgen? 

Kimono maken! 

Een kimono is een traditioneel kledingstuk in Japan. 

Wij gaan onze eigen kimono maken! 

 

 

 

 

Kunt u ons helpen? 

Heeft u thuis nog stof liggen waarmee wij kimono’s kunnen maken? 

Wij zouden deze graag van u over willen nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 3 & 6 



Egypte 
In Egypte gaan wij bezig met grotere, wekelijkse, projecten. 

 
De grote farao van Ikky 

Maak jouw eigen coole farao masker? 

Hiervoor gaan wij verschillende materialen gebruiken. 

Ook zodat jij hem echt kan maken en als baas  

van Ikky rond kan lopen!  

 

Jouw eigen tombe 

Als machtige farao moet jij jouw rijkdommen natuurlijk voor altijd bij je hebben. 

Hoe zou jouw laatste rustplaats eruitzien? 

 

De grote pyramide 
Wij gaan van verschillende materialen pyramides maken! 

Denk hierbij aan: lego, klei, grote blokken en loose parts! 

 
Geheimschrift 

In het oude Egypte zal je niet zo snel normale woorden voorbij zien komen. 

Hiërogliefen gebruikte ze in de tombes om de muren te decoreren. Sommige van 

ons kunnen deze ontcijferen en lezen, maar sommigen kunnen ze ook nog 

schrijven! 

Wij gaan deze ook vereeuwigen in onze eigen gemaakte wand of steen! 

 

 

 



De Caraïben 

 

 

 

 

Caribisch carnaval ritmemuziekstuk 

Aan de hand van grafische notatie (‘tekeningen’ en vormpjes van klanken) maken 

jullie een eigen ritme-muziekstuk 

Caribische spelen 

Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. 

Allemaal in carnavalsstijl, doe mee! 

 

Drijvende zomerkaarsen 

 

Enkelbandjes rijgen! 

 

 

 

 

Hawaii games 

Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango… 

Ja heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden 

tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten? 

 

Expeditie Robinson 

Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van 

zintuigen. Alleen de personen die alle eigenschappen bezitten kunnen de proeven 

tot een goed einde brengen. 

Mocktails maken 
Hoe kunnen we een lekkere mocktail maken?  

Tijdens dit spel verzamelen we zoveel mogelijk 

ingrediënten die nodig zijn om mocktails te kunnen  

maken, en dat zo snel mogelijk!  

Daarna gaan wij deze ook echt maken en drinken! 

Highlights week 1 & 4 

Highlights week 2 & 5 



De Caraïben  

 
 

Toffe tropische spelletjesmix 

Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal met een tropisch 

tintje! Kies je favoriete spelletjes en ren, zoek, verstop, dans en voetbal mee 

 

Caribisch carnaval - dansen maar! 

We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken 

er met z'n allen een feestje van! 

 

Hawaii tiki 

Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in Hawaii. Deze werden 

uitgesneden in hout of steen en in de vorm van figuren uit de Hawaiiaanse 

godenwereld. Wij gaan ze maken van karton!  

 

Zoek de gouden kokosnoot 

Er is een Gouden Kokosnoot verstopt. Het team dat deze kokosnoot als eerste 

weet te vindenwacht natuurlijk eeuwige roem en misschien ook nog wel een 

gouden prijs....? 
 
Kunt u ons helpen? 

Heeft u thuis nog glazen potjes liggen waarmee wij drijvende kaarsen 

kunnen maken? Wij zouden deze graag van u over willen nemen! 

 

 

Week 3 & 6 



Australië 
In Australië gaan wij bezig met grotere, wekelijkse, projecten. 

Wereld journaal 
Elke week komt er een Ikky wereld journaal uit! 

Wat gaan wij hier doen? 

Bij alle landen langs foto’s en filmpjes maken, kinderen interviewen, wekelijkse 

prijsuitreiking ‘Welk land heeft de leukste activiteiten uitgevoerd?!’ en nog meer 

te gekke onderwerpen! 

Heb jij altijd al willen presenteren, filmen, editen of een kleine rol op tv willen 

hebben? 

Dit is je kans! 

 
Ikky film maken 
Elke week zullen er filmopnames gemaakt worden van de vakantie. Aan het eind 

van de vakantie is er een echte Ikky zomervakantie film! 
Heb jij altijd al willen filmen? Of editen? Dit is je kans! 

Wie weet zitten Sherlock Jones en miss Whats up ook in het filmpje verstopt.. 

  
Losse activeiten  

Kangoeroe plantenbak 

Wij gaan eerst een eigen plantenbak maken en daar aan vast een kangoeroe! Ziet 

er onwijs leuk uit! 

Koala’s maken van verschillend soort eten 

 

Wereldbollen maken van ballonnen 

 



Amerika  
 

 

 

Lipdub 

Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo benieuwd 

hoe dat gaat worden? 

 

Dance battle 

We hebben een kritische jury en heel veel danstalenten bij Ikky. 

Denk jij deze battle te kunnen winnen? 

 

Ikky hall of fame 

Iedereen bij Ikky is een ster op zijn eigen manier! 

Iedereen verdiend een mooi plekje. 

 

 

 

 

Mini tipi weven! 

 

Cowboy goudzoekers 
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de indianen tegen de cowboys. Jullie 

hebben maar één doel: zo veel mogelijk goud vinden! Welk team wordt de winnaar? 

 

Amerikaans galgje 

Ken jij al amerikaanse woorden? Test het met galgje! 

 

Line dancing! 

Een vorm van dans die de meeste nog niet geprobeerd hebben! 

Kom jij op ‘Cotton eye Joe’ met ons mee doen? 

 

Week 1 & 4 

Week 2 & 5 



 

 
Playback je gek! 

 

Gekke woorden spel 

In het verhaal staan nog lege plekken waar woorden moeten komen.. Jullie gaan 

zelf de lege plekken vullen en het verhaal naspelen!  

 

Fotoshoot! 

Neem je mooiste, stoerste of meest lekker zittende kleding mee en…. 

 Smile for the camera! 

 

 

 

 

 

 

Week 3 & 5 



Afrika 
 

 

 
Krijg jij het mee? 

Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en drinken te vinden.  

En dan moet je het ook nog maar mee zien te krijgen. 

 Lukt het jou om eten en drinken mee te krijgen naar ‘huis’? 

 

Afrikaans masker 

Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol.  

Iedere stam heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker maken! 

 

Zingen als in Afrika 

Ieder land heeft een eigen soort muziek. Heb jij al eens een echt Afrikaans lied 

gezongen? Probeer het maar eens?! 

 

 

 

Dansen als in Afrika 

In Afrika danst iedereen, van klein tot groot. Vandaag gaan we dansen zoals ze in 

Afrika doen. Doe jij ook mee?! 

Olifanten speurtocht 

Volg de richting die de olifant met zijn slurf aanwijst en voer opdrachten uit! 

 

Jungle in een potje 

Maak een eigen mini jungle en stop het in een glazen potje! 

* Heeft u thuis nog lege potjes staan en weet u niet wat u er mee moet? Wij 

nemen het graag over! 

 

Afrikaanse huisjes 

In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen dan de Ndbele stam hun huizen in 

kleurijk en met mooie figuren. Wij gaan zelf onze Afrikaanse huizen maken en 

deze opvallend versieren 

Week 2 & 5 

Week 1 & 4 



 

 

 

 

 

Afrikaans voetbal 

In Afrika heeft niet iedereen een voetbal. Deze maken zij zelf. 

Kom jij ook jouw eigen voetbal maken? 

 

De ‘grote vijf’ 

Wie of wat zijn ‘de grote vijf?’ 

Kom jij helpen de grote vijf te zoeken? 

 

Strijd op de Savanne  

Een tik en ren spel met roofdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 3 & 6  



Sport en spel activiteiten! 

 

Week 1 & 4 
 

Maandag 
 

Ochtend deel  
Yoga 

 
*Pauze + wissel van 

groep* 
 

Middag deel 
Voetbaltoernooi 

 

Dinsdag 
 

Ochtend deel 
 Vrij sporten bij 
sportveld BHC 

*Pauze + wissel van 
groep* 

 
Middag deel  

Yoga 
 

Woensdag 
 
 
 
 
 

*Vrij* 

Dinsdag 
 

Ochtend deel 
Tennistoernooi 

 
*Pauze + wissel 

van groep* 
 

Middag deel 
Voetbal toernooi 

 

Vrijdag 
 

Ochtend deel 
Yoga 

 
*Pauze + wissel 

van groep* 
 

Middag deel Vrij 
sporten bij 

sportvelden BHC 
 
 

Week 2 & 5 
Maandag 

 
Ochtend deel  

Vrij keuzemoment 
tennis/voetbal/yoga 

/bootcamp 
 

*Pauze + wissel van 
groep* 

 
Middag deel 

Bootcamp 
 

Dinsdag 
 

Ochtend deel 
Yoga / Dans 

 
 
 

*Pauze + wissel van 
groep* 

 
Middag deel 

Voetbaltoernooi 
 

Woensdag 
 
 

 
 
 

 
*vrij* 

Donderdag 
 

Ochtend deel 
Yoga / Dans 

 
 
 

*Pauze + wissel 
van groep* 

 
Middag deel  
Vrij sporten 
sportvelden BHC 

 

Vrijdag 
 

Ochtend deel 
Voetbaltoernooi 

 
 
 

*Pauze + wissel 
van groep* 

 
Middag deel 

Bootcamp 
 

Week 3 & 6 
Maandag 

 
Ochtend deel  
Vrij sporten bij 

sportvelden BHC 
 
 

*Pauze + wissel van 
groep* 

 
 

Middag deel 
Yoga / Dans 

 

Dinsdag 
 

Ochtend deel  
Vrij keuzemoment 

tennis/voetbal/yoga 
/bootcamp 

 
*Pauze + wissel van 

groep* 
 
 

Middag deel 
Bootcamp 

 

Woensdag 
 
 
 
 
 
 

*Vrij* 

Donderdag 
 

Ochtend deel 
Tennistoernooi 

 
 
 

*Pauze + wissel 
van groep* 

 
 

Middag deel 
Voetbaltoernooi 

 
 

Vrijdag 
 

Ochtend deel 
bootcamp 

 
 
 

*Pauze + wissel 
van groep* 

 
 

Middag deel 
Yoga / Dans 

 



Kleutergroep 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 1. 

 

Hallo allemaal, 

De vakantie is nu écht begonnen en dat betekent dat wij de komende 

weken op ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met 

die liaan! Waar denk jij aan als je het woord 'jungle' hoort? Welke 

dieren leven er? En welke planten groeien er? 

We toveren onze BSO om tot jungle, zodat we alle activiteiten in stijl 

kunnen gaan uitvoeren. 

Ook stropen we onze mouwen op en maken we de allerlekkerste 

tussendoortjes, zodat we er weer vol tegenaan kunnen gaan. Om even 

tot rust te kunnen komen doen we jungle yoga en duiken we de natuur 

in. Kortom: Dit wordt een geweldige (groene) week! 

Groetjes van juf Rebecca en juf Saskia 
 

Week 2. 

 

Hallo allemaal, 

Vorige week hebben jullie kennis 

gemaakt met de jungle. Jullie 

hebben wel kunnen zien hoe mooi 

en bijzonder de jungle eigenlijk is. 

Groetjes van het Juf Rebecca en 

Juf Saskia 
 

Week 3. 

 

Hallo allemaal, 

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote 

gezellige beestenboel in de jungle! Er leven heel veel 

verschillende soorten dieren.. Het zijn dieren die je hier in 

Nederland niet 'in het wild' zult tegenkomen. Maar hier komt 

deze week verandering in! 

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel 

van gave spellen en leuke knutselactiviteiten. 

Het wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn 

er helemaal klaar voor. Gaan met die liaan! 

Groetjes van het Juf Rebecca en juf Saskia 
 

- Tover jouw lokaal om tot jungle!     

- Welk junglebeest is naar de wc geweest?! 

- Pop up aapje 

- Trashure hunt 

- Maak zelf regen! 

- Jungle juice 

- Bananenmuffins  

- Toffe toekans 

- Coole kruipers 

- Drinken bij de waterpoel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 4 & 5. 

 

Hallo allemaal, 

Jullie zullen ondertussen al wel 

échte jungle-experts zijn! Want 

wat hebben we al veel gedaan en 

geleerd deze vakantie. Deze week 

gaan we hier vrolijk mee verder. 

We zijn helemaal in onze sas in het 

moeras! 

We maken moddersoep (ja echt!), 

maken een mini-moeras en we 

worden lekker vies tijdens een 

grondig experiment. Toch liever 

met beide benen op de grond? Dan 

is het blotevoetenpad echt iets 

voor jou. Ontdek hoe de 

verschillende ondergronden 

aanvoelen en word één met de 

natuur. 

 

Groetjes van juf Rebecca en juf 

Saskia 
 

Week 6. 

 

Hallo allemaal, 

De laatste week van de vakantie is helaas 

alweer aangebroken. Wij sluiten deze 

vakantie op een feestelijke manier af: we 

houden ons namelijk bezig met jungle 

movies! Kun jij een paar films bedenken die 

zich in de jungle afspelen? Of waar jungle-

dieren in voorkomen? Denk bijvoorbeeld 

maar eens aan Tarzan of Jungle Book! Dit 

zijn films die heel erg goed aansluiten op 

ons thema! We gaan hier allerlei leuke 

dingen mee doen. 

Maak bijvoorbeeld eens coole dreadlocks, 

zoals Tarzan. Of maak een grrrruwelijke 

lekkere leeuwensnack. Apenkooien mag 

natuurlijk ook niet ontbreken, toch?! 

Dus waarom een film kijken, als je deze 

leuke activiteiten kunt doen?! Blijf niet 

langer op de bank zitten, maar mov(i)e 

jezelf naar de BSO! 

Groetjes van het BSO team 
 

- Moddersoep 

- Bouw je eigen waterbaan 

- Buikschuiven 

- Groentechips 

- Knapzak knutselen 

- Picknick party! 

- Koning of koningin van de jungle! 

- Pijl en boog 

- Movie middag 

- Olifantenspeurtocht  


