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dinsdag 
24 oktober

woensdag 
25 oktober

donderdag
26 oktober

vrijdag 
27 oktober

maandag 
23 oktober

Leeuwen en Tijgers gaan met een 
aantal kids naar speelbos ’t Laer. 
Neem dus je laarzen mee en trek 
oude kleren aan. De thuisblijvers 
maken vogelvoerstations en 
bakken heerlijke koekjes.

Cheeta’s, Poema’s en Panters 
gaan ’s ochtends naar de hei 
en doen daar het spons, water 
en vuur spel. Daarna spelen we 
lekker even in de speeltuin van 
Heidezicht. In de middag doen we 
een discolunch. Lekker swingen 
met een boterhammetje in de hand 
en met een glitterhoed op je hoofd.

Leeuwen en Tijgers hebben een 
griezeldag. Kom dus verkleed in je 
engste outfit! We gaan schminken, 
doen griezeltikkertje, we maken 
griezelige hapjes en spelen griezel-
cluedo.

Cheeta’s en Poema’s gaan 
vandaag windwijzers en 
knikkerbanen maken.

Panters gaan shoppen bij Ikea om 
de nieuwe groepen een beetje op 
te pimpen. De thuisblijvers sluiten 
aan bij het maken van windwijzers 
en knikkerbanen.

Leeuwen en Tijgers zijn gezellig 
samen met BSO de Toverhoed. We 
gaan met een aantal kinderen naar 
een binnen- of buitenspeeltuin. 
De kinderen die thuis blijven gaan 
lekker gezonde hapjes maken.

Cheeta’s, Poema’s en Panters 
doen een estafette op het plein. 
Na de lunch gaan er een aantal 
kinderen kickboksen. Hoe cool!

Leeuwen en Tijgers hebben een 
verrassingsdag! We beloven dat het 
een super leuke dag gaat worden. 

Cheeta’s, Poema’s en Panters 
hebben een Halloween dag. Ook 
gaan we koken, kun je meedoen 
aan een knutselworkshop of je 
kunt gaan figuurzagen. Voor 
iedereen is er wat te doen!

Leeuwen en Tijgers gaan 
met een aantal kinderen naar 
de speelhaven in Almere. De 
thuisblijvers maken een heerlijke 
verse pompoensoep.

Cheeta’s en Poema’s gaan glow in 
the dark midgetgolfen! 

Panters gaat vandaag naar een 
Escape Box! Weten jullie op tijd te 
ontsnappen?

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!


