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Zomervakantie: De wereld als
PRETPARK.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens de zomervakantie beleven de kinderen hun eigen Mikz Pretpark. Zo
kunnen ze hun eigen attractie ontwerpen en bouwen, maken ze een eigen
sprookje en zijn er genoeg waterspellen. Tijdens een bezoek aan je eigen
pretpark kan een lekkere zomerse snack natuurlijk ook niet ontbreken.
Alle vakantie BSO's beleven hun eigen Pretpark vol activiteiten en creatieve
ideeën, gericht op de kinderen. Hieronder vind je een greep uit de activiteiten die
aangeboden kunnen worden.
Meld je uiterlijk 3 juli aan en beleef het mee!

Avontuur

25 juli t/m 5 augustus
Kamelenrace
Zet je schrap voor de race van je leven! Is jouw kameel de snelste of
sjokt hij er maar een beetje achteraan? Voer de opdrachten zo snel
mogelijk uit en race zo vlug als je kunt naar de het paleis van de Farao!
Welke groep kan als eerste de grote Farao begroeten en ontvangt een
grootste beloning?
Langs de laserstralen
We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken
na een overval! Als we de laserstralen ontwijken kunnen we de buit
veilig meenemen.
De fopfabriek
Een broccoli lolly? Of schuurspons taartjes? Houd iedereen voor de gek
met deze coole pranks! Even knutselen en lachen maar!
Muziek met natuurlijk materiaal
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met van
alles rammelen, ritselen, plonsen, trommelen.

Waterpret

8 t/m 19 augustus
Wiebelig watertwister
We gaan een speciale draai geven aan het spel Twister! We spelen het
buiten op ons eigengemaakte waterveld waar we niet nat van worden.
Word je al nieuwsgierig?
Surfen op het droge
Altijd al willen surfen, maar zijn er geen golven in de buurt? Maak samen
deze surfplank en surf op het droge!
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Oberrace
Heb jij de kwaliteiten van een goede ober? Ga je knoeien of lukt het jou
om zonder een druppeltje te verspillen de nish te bereiken?
Vang het water!
Vang jij het meeste water en win je zo het spel? Laat maar zien!

Smaakpret

22 augustus t/m 2 september
De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij mogen
meehelpen en speuren naar alle fruitbewoners. Zullen we ze vinden?
Paprika pannenkoeken
Deze pannenkoeken zien er wel héél mooi uit.. Ze zijn oranje! En ze zijn
ook nog eens gezond. We gaan ze bakken én proeven. Doe je mee?
Tringgg... waar is de kookwekker?
We horen het getik van een kookwekkertje. Maar waar is hij verstopt? Kun
jij hem wel vinden voordat de wekker afgaat? Een leuk zoek spel waarbij
je heel goed moet luisteren.
Koken op zonne-energie
We maken onze eigen oven op zonne-energie. Natuurlijk moet deze ook
getest worden. Tosti uit eigen oven, doe je mee?

Spe erdagen

In de Zomervakantie vinden er Spetterdagen plaats. Bij heel Mikz hetzelfde dag
thema met een activiteit speciaal voor jou op je eigen BSO.
Bouw je eigen attractie | Donderdag 28 juli
Hoe ziet jouw lievelingsattractie eruit? Zit je het liefst in een achtbaan met
loopings, word je liever duizelig in de zweefmolen of glij je het liefst van de
waterglijbaan? Ontwerp je eigen attractie en bouw deze na.
Zweefmolen ontwerpen | 7+ | 25 juli t/m 5 augustus
De 7+ kinderen leren een zweefmolen te ontwerpen en bouwen deze samen op
met lego blokjes. De workshop wordt in de eerste 2 weken van de vakantie
aangeboden door Mad Science.
Speurneus op! | Dinsdag 2 augustus
In een pretpark is altijd genoeg te zien en te zoeken. Trek erop uit en ervaar het
pretpark tijdens een spannende speurtocht.
Snack smakelijk! | 22 augustus t/m 2 september
In de laatste weken van de zomervakantie bevinden we ons op het Foodplein.
We gaan frisse, lekkere snacks maken. Er komt zelfs iemand langs om met jullie
te koken!

