
Bso Partou Theresialaan 
 
De zomervakantie komt eraan! En ons programma ligt al klaar:  
 

Programma week 1 Thema Rockweek 

Programma week 2 Thema Natuurwacht 

Programma week 3 Thema Natuurwacht 

23 juli t/m 26 juli 
Maandag - We zijn de hele week bij de Jeugdnatuurwacht. 

- Kinderen mogen gebracht en  
gehaald worden 

- Adres: Peelland 1, Vught 

Dinsdag   Wat gaan we deze week doen 
- Waterspellen met supersoakers  

en waterballonnen  
- Waterglijden en in het zwembadje 
- Vijver ontdekken en verkennen 
- de speelweide bezoeken 

Donderdag Wat gaan we nog meer doen 
- Naar Fun to Move 
- Voor iedere bso een groot  

Canvasdoek beschilderen 
- Krijttekeningen maken 

9 t/m 12 juli  
Maandag 
 
 

- In de ochtend gaan we naar de speeltuinen in de 
buurt 

- In de middag gebruiken we recyclemateriaal om eenn eigen 
muziekinstrument te maken  

 

Dinsdag 
 

- In de ochtend sluiten we aan bij Fun to Move op 
het Lidwinaveld 

- In de middag hebben we de workshops Partou 
Rockskool 

 
 

Donderdag 
 

- In de ochtend sluiten we aan bij Fun to Move op 
het Lidwinaveld 

- In de middag hebben we de workshops Partou 
Rockskool 

 
 
 

16 t/m 19 juli 
Maandag 
 

- We zijn de hele week bij de Jeugdnatuurwacht. 
- Kinderen mogen gebracht en gehaald worden 
- Adres: Peelland 1, Vught 

 

Dinsdag Wat gaan we deze week doen 
- Waterspellen met supersoakers en water ballonnen 
- Waterglijden en in het zwembadje 
- Vijver ontdekken en verkennen 
- de speelweide bezoeken 

 

Donderdag  Wat gaan we nog meer doen 
- Naar Fun to Move 
- Voor iedere bso een groot Canvasdoek beschilderen 
- Krijttekeningen maken 
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Programma week 4  Thema Ontdekweek  

Programma week 5 Gezond eten en bewegen 
 

 

 

Programma week 6 Thema De grote verhuisweek 
 

13 t/m 16 augustus 
Maandag  

- Verhuis estafette 
- De grote verdwijntruc  
- Waterspellen 
- Recycle erop los 
- Wie verhuist er mee? 

Dinsdag - Verhuis estafette 
- De grote verdwijntruc 
- Waterspellen 
- Recycle erop los 
- Wie verhuist ermee? 

Donderdag  
- Vandaag hebben  

we een springkussen!  
- Waterspellen 
- weerballonnen 
 

 
 

30 juli t/m 2 augustus 
Maandag - Vandaag gaan we tussen  

10.00-15.30 uur naar het Kwekkeltje 
- We gaan met de taxi 
- We gaan hier spelen in het speelparcous 
- Lekker met speeltoestellen spelen 
- Van glijbanen 
- Klimmen en klauteren 
- En op Avontuur 
- Adres: Sportlaan 14a, Rosmalen 

Dinsdag - Vandaag gaan we naar de Kooktuin 
- We zijn van locatie  

tussen 10.00-15.30 uur 
- We gaan met de taxi 
- Lekker koken, proeven,  

zelf zoeken naar ingrediënten in de tuin 
- Adres: Hal 33, Esch 

Donderdag - Vandaag hebben we de workshop 
‘Het Leerlab’ 

- Proefjes doen 
- Badschuim maken 
- In de middag gaan we lekker naar de speeltuin  

6 t/m 9 augustus   
Maandag  

- Vandaag gaan we naar de Biezenwei 
- Lekker spelen op de glijbaan,  

speeltoestellen 
- Met de kabelbaan 
- En picknicken bij de Biezenwei 

 

Dinsdag  
- Vanochtend gaan we naar  

Fun to Move 
- In de middag hebben we een 

Workshop Capoeira 
  

Donderdag - In de ochtend sluiten we aan bij 

Fun to move 
- In de middag gaan we naar de  

Pluktuin 
- Daar zijn we tussen 13.00-16.30 uur 
- Adres: Schoorstraat 26a, Udenhout 
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