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dinsdag 
24 oktober

woensdag 
25 oktober

vrijdag 
27 oktober

maandag 
23 oktober

Torteltuin gaat vandaag naar het bos 
om allemaal mooie herfstspullen te 
zoeken. In de middag lezen we voor 
uit Heksje Lilly en gaan we een eigen 
heksensoep maken.

Kraaiennest gaat een kookdag 
houden! We gaan broodjes bakken 
en heerlijke appelmoes maken. 

Vogelrock en Feniks gaan met z’n 
allen naar SamSam in Utrecht!  
We kunnen hier squashen, voetballen, 
trampoline springen en nog veel meer.

Torteltuin gaat op pad met de SKBNM 
bus! We gaan namelijk naar het bos. 

Kraaiennest gaat ook een boswan-
deling maken en gaat daar mooie 
spullen uit de natuur zoeken. Met 
deze spullen gaan we knutselen. Je 
kan bijvoorbeeld van een dennenappel 
een uil maken of van een kastanje een 
slak. 

Vogelrock blijft op de BSO, we gaan 
namelijk klussen en meubels pimpen.

Feniks heeft een creatieve dag! We 
gaan herfstige Halloween knutsels 
maken.

Torteltuin en Kraaiennest, blijven 
lekker op de BSO en maken er een 
grote dierentuin van. We gaan knut-
selen en bouwen zelf een dierentuin 
met blokken.

Vogelrock en Feniks gaan samen met 
de oudste kinderen van de Talamander 
pancake art maken! En in de middag 
houden we een speurtocht door de 
wijk.

Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock 
en Feniks hebben vandaag een 
verrassingsdag! Dus verklappen we 
nog niet wat we gaan doen.

donderdag
26 oktober

Torteltuin gaat zelf een lunch in 
elkaar draaien! We gaan niet alleen 
broodjes smeren, we gaan echt koken! 
We toveren de poppenhoek om tot een 
heus restaurant.  

Kraaiennest gaat naar de Kemphaan! 
Daar gaan we heerlijk picknicken,  
naar de apen kijken en in het bos 
spelen.

Vogelrock neem je favoriete gezel-
schapsspel maar mee naar de BSO, 
want het is spelletjesdag. Ook houden 
we een sjoelcompetitie.

Feniks gaat op bezoek bij de oudste 
groep van de Talamander. We gaan 
hier knutselen en lasergamen.

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!


