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dinsdag 
24 oktober

woensdag 
25 oktober

donderdag
26 oktober

vrijdag 
27 oktober

maandag 
23 oktober

Geel, Oranje, Kwetters en Spetters 
(tot 8 jaar) hebben een Griezel 
dag! Vandaag maken we spookjes, 
spinnen en andere  griezels. We 
lezen griezelverhalen in het donker 
en maken een boswandeling in 
sprookjesstijl. In de keuken bakken 
we griezelige hapjes. 

Turquoise en Spetters gaan met 
z’n allen naar SamSam! Vergeet je 
sportkleding en binnensportschoenen 
niet mee te nemen. Lekker de hele dag 
in beweging.

Geel gaat weer gezellig op pad in 
de Villa bus! We gaan naar het Oerrr 
bos. Rennen, ravotten, klimmen en 
klauteren. We gaan vies worden dus 
trek oude kleren en laarzen aan.

Oranje en Kwetters hebben een 
herfstdag. We gaan knusse vogel-
huisjes maken van ijsstokjes en knut- 
selen uilen van wc-rollen. In de 
middag spelen we levend stratego!

Turquoise en Spetters versieren de 
ramen met herfstige taferelen. In 
de middag spelen we een supertof 
voetbaltoernooi. 

Geel, Oranje, Kwetters en Spetters 
(tot 8 jaar) vieren vandaag de 
herfst! We doen daarom mee aan de 
natuurspeurtocht in ’s Graveland. 
Wat zullen we allemaal ontdekken en 
tegenkomen? In de middag gaan we 
lekker spelen in het Oerrr bos.

Turquoise en Spetters wie wint in de 
ochtend de bingo en krijgt een leuke 
verrassing? ’s Middags maken we zelf 
lekkere havermoutkoekjes. Dat wordt 
smullen!

Geel houdt een traditionele pyjama-
dag! Ben je nog niet helemaal wakker 
en hou je liever je pyjama aan? Dat 
komt goed uit want vandaag kun je 
lekker lang in je pyjama rondlopen. 
We gaan schilderen, we houden 
een pyjama modeshow en koken 
biologische pasta.  

Oranje en Kwetters hebben een 
lekkere chilldag op de Villa! We gaan 
een film kijken en zelf popcorn maken. 
Voor de lunch eten we lekkere groene 
pasta. In de middag versieren we onze 
eigen chill-deken met textielstiften!

Turquoise en Spetters gaan in Muiden 
op de BSO samen lekker koken en 
sporten!

Geel heeft een Siamese tweeling dag! 
Vandaag zit je letterlijk aan elkaar 
vast en ga je met z’n tweeën allerlei 
gekke opdrachten doen. Ook gaan 
we raden welk geheim er in de doos 
zit. Met de lunch eten we heerlijke 
wentelteefjes en maken we zelf 
fruitlimonade.   

Oranje en Kwetters gaan naar het 
Pit-Museum in Almere! Hier krijgen we 
uitleg over de brandweer, de politie en 
de ambulance. We leren hoe we een 
brand moeten blussen, een misdaad 
moeten oplossen en we testen hoe 
veilig je kan rijden op de skelterbaan. 

Turquoise en Spetters maken in de 
ochtend een herfst wandeling en 
verzamelen materialen. In de middag 
maken we met al die spulletjes een 
mooi herfstgordijn. 

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!


