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De Zomer Bucket List voor Ouders & Kinderen 
Superleuke dingen om samen met je kind(eren) te doen in de zomer 
 

 
 
De Zomer Bucket List 
 
o 1. Maak een mooie tekening met stoepkrijt. 
o 2. Maak je eigen - heerlijk verkoelende – ijsje. 
o 3. Kijk naar de zonsopgang en/of zonsondergang. 
o 4. Plant mooie planten in je tuin. 
o 5. Bak samen iets lekkers, zoals cupcakes, koekjes of een cake. 

 
o 6. Ga naar een mooi (skate)park bij jou in de buurt. 
o 7. Maak samen een fietstocht in en om je eigen woonplaats. 
o 8. Ga vliegeren. 
o 9. Ga schelpen zoeken op het strand. 
o 10. Verzorg je eigen ‘garage sale’. 

 
o 11. Kijk samen naar de sterren vanuit je eigen tuin.  
o 12. Houd een kussengevecht.  
o 13. Maak zelf een overheerlijke pizza thuis.  
o 14. Ga naar het zwembad.  
o 15. Organiseer een barbecue.  

 
o 16. Maak een supergezellige thuisbioscoop en kijk samen een mooie film.  
o 17. Maak je eigen limonade.  
o 18. Pluk een mooi veldboeket.  
o 19. Speel buiten in de regen.  
o 20. Bouw een hut in de woonkamer.  

 

Lieve ouder,  
 
Zoals je wel weet, duurt de zomervakantie in Nederland voor de (basisschool)kinderen maar 
liefst 6 weken. Dat zijn in totaal (7*6+ 2=) 44 dagen. Vandaar dat ik je hieronder maar liefst 
44 activiteiten geef om tijdens de zomervakantie samen met je kind(eren) te kunnen doen. 
Uiteraard mag je ook zelf een aantal activiteiten bedenken en naar hartenlust toevoegen.  
Ik wens jullie alvast veel plezier samen en natuurlijk een hele fijne zomer!  
 
Vriendelijke groet,  
Joyce Akse 
 
TIP: Print deze twee pagina’s uit en hang ze op je memobord of de koelkastdeur. Zo heb je de ideeën makkelijk 
bij de hand én kun je afstrepen welke activiteiten je al gedaan hebt. 
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o 21. Maak kennis met iemand, die je nog niet kent. 
o 22. Bezoek een toeristische trekpleister in je eigen woonplaats. 
o 23. Ga lekker (voor)lezen en/of doe een heuse LeesBingo*.  
o 24. Houd een waterballon-gevecht. 
o 25. Ga op zoek naar een beekje en bouw er een dam in. 
 
o 26. Verf zelfuitgezochte stenen. 
o 27. Maak een wandeling in het bos.  
o 28. Doe een gezelschapsspelletje en/of ga op zoek naar jullie eigen SpellenKampioen*. 
o 29. Ga op bezoek bij familie of vrienden, die jullie al een tijdje niet gezien hebben. 
o 30. Ga samen koken. 

 
o 31. Ga samen picknicken. 
o 32. Bezoek papa / mama op het werk. 
o 33. Maak zelf overheerlijke jam. 
o 34. Bezoek de dierentuin (evt. via internet). 
o 35. Zet een speurtocht uit voor je kind(eren) en ga ‘m samen lopen.  

Je kunt daarvoor ook heel makkelijk m’n ZomerSpeurtocht* gebruiken. 
 

o 36. Doe samen het superleuke BewegingsSpel* voor thuis.  
o 37. Houd samen een (vakantie)dagboek bij. 
o 38. Zet een parcours uit in de tuin, waar je kind allerlei spelletjes kan doen. 
o 39. Laat een neefje / nichtje bij jullie thuis logeren.  
o 40. Ga samen naar de bibliotheek en haal mooie (zomer)leesboeken in huis. 

 
o 41. Poets samen je auto, fiets, step of skateboard. 
o 42. Houd een pyjamadag. 
o 43. Ga schatzoeken in of om jullie huis. 
o 44. Zet één dag alle apparaten met wifi uit. 
o 45.            

 
o 46.            
o 47.            
o 48.            
o 49.            
o 50.            
 
 
*: Download GRATIS via www.aksecoaching.nl > GRATIS OpvoedTips > 4. GRATIS printables & downloadables. 


