PROGRAMMA
Zomervakantie Sam&billy
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Billy all over the world
Ga je met ons mee op reis?
Laten we onze koffer pakken en eens zien waar Billy ons allemaal heen zal brengen.
Week 29 – 15 t/m 19 juli
Gedurende deze week verkennen we de wereld. Maken kennis met de continenten, de
verschillende klimaten. We zullen dit doen d.m.v. verschillende knutsel activiteiten
afgewisseld met sport&spel. Verder zullen we op de donderdag een heuse Hanzespeurtocht
door de binnenstad van Deventer houden.
Week 30 – 22 t/m 26 juli
Tijd om Azië te verkennen. Hier zullen we bezig zijn met het maken van Aziatische hoedjes,
Chinese lampions, Chinese waaiers maar ook mist het niet aan de Aziatische spelletjes
bijvoorbeeld Jan-Ken-Pon estafette, Chinees touwschoppen.
Deze week maken we op de dinsdag en vrijdag een tussenstop op de Zomertrein. Welke
ieder jaar door Raster kinderwerk wordt georganiseerd in de speeltuin van Wijk16.
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Week 31 – 29 juli t/m 2 augustus
Van Azië gaan we door naar Afrika. Deze week trotseren we op maandag met de oudste
kinderen woeste Willem op de worp in Deventer, de jongere kinderen zullen op ontdekking
naar de Ulebelt gaan. De rest van de week gaan we o.a. Afrikaanse hutten bouwen zowel
buiten op het gras als het knutselen van een miniatuur. We knutselen een regenbuis want
een regendans kan in Afrika nooit geen kwaad en zullen d.m.v. sport&spel activiteiten leren
we o.a. de Afrikaanse dieren kennen. Genieten doen we verder van de Afrikaanse
zonsondergang op de savanne, deze zullen we zelf proberen na te maken.
Week 32 – 5 t/m 9 augustus
We verruilen de Afrikaanse savanne voor de zuid Amerikaanse rimboe.
Best spannend dwalen door een jungle. Op dinsdag nemen we onze verrekijkers en
kompassen mee en zullen sport&spel activiteiten in het bos gaan doen (bos bij de scouting).
Uiteraard maken we deze week onze eigen verrekijkers maar zullen we ook onze eigen
jungle creëren d.m.v. plantjes in een fles/pot, worden er jungle estafettes gehouden, komen
er wiebel slangen van pasta op ons pad en op vrijdag maken we krokodillensoep
(groentesoep).
Week 33 – 12 t/m 16 augustus
Deze week zoeken we het iets dichter bij huis en zullen rondtrekken door Europa waarbij we
landen als Groot Brittannië, de Spaanse Costa en Italië bezoeken waarbij we ons eigen leuke
kikkerlandje niet zullen vergeten. Niets zo leuk als oud Hollandse spelletjes als bijvoorbeeld
sjoelen, maar ook smullen van een high tea of wat dacht je er van als we de keuken in duiken
om een heerlijke pizza met wat sangria te maken. Op woensdag gaan we op expeditie naar
de speelpool in de Scheg.
Week 34 – 19 t/m 23 augustus
We zullen deze vakantie eindigen in de United states of America. We maken onze eigen
Amerikaanse vlaggen, swingen met de Harlem shake, knutselen onze eigen fantasie burger.
De maandag gaan we terug naar de roots van Amerika waarbij we een workshop Line dance
les zullen krijgen. Amerika staat ook bekend om het fanatieke sporten daarom zullen wij op
dinsdag een zeskamp houden. We sluiten de vakantie af met een Amerikaanse lunch en
chillend met een film.
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige, leuke vakantie van!
Groepsindeling
In de ochtend kunt u uw kind(eren), maandag, dinsdag en donderdag, op de reguliere vakantie BSOgroep brengen op:
Groep rood, geel en blauw: kinderen van Sam&billy
Groep oranje en groen: kinderen van Sam&ronja en De Rank
De opvang op woensdag en vrijdag vindt plaats op groep geel.
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Adres en contact
Sam&billy bevindt zich aan de achterkant van Basisschool de Vijf-er
Theda Mansholtstraat 1
E. bso.billy@samenko.nl
Telefoonnummers:
Billy geel 06-13208591
Billy blauw 06-22763669
Billy groen 06-54782367
Billy rood 06-29273869
Billy oranje 06-52851377
Voor vragen en aanmelden voor de vakantieopvang kun je contact opnemen met onze afdeling
Klantenservice op 0570-857100 of per mail: info@samenko.nl.

