PROGRAMMA
Zomervakantie Sam&koos
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
Van Doedelzak tot Castagnet
In de zomervakantie maken we een doldwaze reis door Zuid en West-Europa. Iedere week
bezoeken we 1 of 2 landen en gaan we op verkenningstocht. Er valt veel te beleven op het
gebied van kunst & cultuur, muziek & dans, sport & spel, eten & drinken.
Om alvast een tipje van de sluier te geven:
In Schotland gaan we meedoen aan de Highland Games en op zoek naar het Monster van
Loch Ness. De kilt (Schotse rok) en doedelzak mogen natuurlijk niet ontbreken. In Engeland
gaan we naar Notting Hill en zeten we de bloemetjes buiten en gaan we genieten van een
typisch Engelse High Tea op klokslag vier.
België staat bekend om de heerlijke bonbons, zou het ons ook lukken om deze te maken?
In Frankrijk bezoeken we Parijs en gaan we naar de Montmartre, de kunstenaarswijk waar
we schilderijen gaan maken en doen we een wedstrijdje wie de hoogste Eifeltoren kan
bouwen met ijslollystokjes, satéstokjes en marshmallows. En we maken een fotoshoot bij
één van de mooiste kastelen langs de Loire.
In Spanje gaan we helemaal naar het zuiden, naar Andalusië, de bakermat van de flamenco.
We maken castagnetten, dansen de flamenco, houden siësta om daarna te genieten van
heerlijke tapas. We gaan ook nog even de grens over naar Portugal.
In Italië maken we pizza, onderzoeken we de kracht van spaghetti, eten we Italiaans ijs en
gaan we op gondelvaart in Venetië.
In Duitsland kunnen we niet voorbij aan die overheerlijke Sauerkraut mit Bratwurst, gaan we
een speurtocht doen in het Zwarte Woud, bakken we een Schwarzwalder Kirsch Torte en
halen we het Oktoberfest gewoon naar voren. Met Lederhose én Schlagermuziek.
En we zijn natuurlijk ook toerist in eigen land. Met molens, water, tulpen en klompen. En
een fotoshoot in klederdracht in Volendam!
Het wordt vast een hele leuke vakantie, wij hebben er nu al zin in!

Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige, leuke vakantie van!
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Groepsindeling
Sam&koos is in de vakanties geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00-18.30 uur.
Adres en contact
BSO Sam&koos
Ceintuurbaan 10
T. 06-11352293
E. bso.koos@samenko.nl
Voor vragen en aanmelden voor de vakantieopvang kun je contact opnemen met onze
afdeling Klantenservice op 0570-857100 of mail naar info@samenko.nl.

