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NB: Wij hebben veel zin in de geplande vakantie activiteiten! Toch kan het gebeuren dat het programma anders verloopt dan gepland, omdat het weer tegenzit, bijvoorbeeld. 
Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

maandag 
23 oktober

Vandaag gaan we naar Rock Steady in Bussum. Hier hebben we een dag vullend 

programma met onder meer klimmen, ladderloop, abseilen, touwklimmen, 

boogschieten-pijltjesschieten en balkonswing. Genoeg om alle outdoor 

vaardigheden een klein beetje onder de knie te krijgen. Denk aan goede 

sportschoenen voor de binnen- en buitenactiviteiten.  

vrijdag 
27 oktober

Vandaag gaan wij met de trein naar Amsterdam. Een rondleiding langs 

verschillende bezienswaardigheden met historische waarde en gezellig langs de 

grachten slenteren! Kortom een beetje sfeer proeven van onze mooie hoofdstad. 

Vergeet niet je wandelschoenen en kleding aan te passen aan het weer.

donderdag
26 oktober

Ben jij goed in sluipen, verstoppen en heel hard rennen? Dan is het jouw dag! 

We gaan met alle kinderen lasergamen en sporten in de sportzaal van de Lunet. 

We bouwen ons eigen parcours en houden ons eigen toernooi! 

       

woensdag 
25 oktober

Altijd al een keer de grote gamekampioen van de Sport BSO’s willen worden? 

Grijp dan je kans! We gaan vandaag gamen op verschillende consoles! Maar 

natuurlijk gaan we daarnaast ook heerlijk buiten sporten!

dinsdag 
24 oktober

BMX! Dat betekent springen op je achterwiel en crossen. Heel stoer, extreem en 

een beetje modderig. We krijgen les op het mooie circuit van FCC de Kombocht! 

Fietsen, helmen en handschoenen worden geregeld, maar kleren met lange pijpen 

en mouwen zijn verplicht bij BMX, dus dat niet vergeten.

thuisblijf 
activiteit:

Natuurlijk hebben we deze vakantie ook weer een leuke knutsel activiteit op 

het programma staan! Dit keer staat de knutselactiviteit volledig in het teken van 

Halloween! We maken allemaal leuke en griezelige Halloween knutsels. 

Leef je uit en maak het zo angstaanjagend mogelijk!


