
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!

BSO  
KC EMMA 

MAANDAG 

18 FEBRUARI
We beginnen deze vakantie met 
een knutsel- en kookdag. Ben jij 
een echte kok of juist een creatieve 
kunstenaar, dan kan je vandaag je 
skills hierop loslaten. Ontdek, proef 
en experimenteer! Wil je na deze 
inspanning graag even ontladen, dan 
spelen we buiten of in de gymzaal een 
spel naar wens.  

DINSDAG 

19 FEBRUARI
Vandaag staat OERRR van 
Natuurmonumenten op het programma. 
We gaan ontdekken, klimmen, klauteren 
en op onderzoek in het bos. Wat hoor 
en zie je allemaal en wat ruik je als je 
een dennentak tussen je handen wrijft? 
Hoe diep is de aarde? Kun je sneller 
rennen dan een vlieg vliegt? Trek maar 
kleding aan die een beetje vies mag 
worden. 

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Ben jij sportief dan ben je op het juiste 
adres! We spelen een zeskamp op het 
schoolplein. In verschillende teams 
gaan we tegen elkaar strijden. Er zijn 
zes verschillende onderdelen. Kleed je 
lekker sportief aan en wie weet winnen 
jij en je team vandaag!

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
Weer zo’n leuke dag in het vooruitzicht. 
We gaan naar het Amstelpark om 
te midgetgolfen. Heb je dat al ooit 
gedaan? Er is ook een grote speeltuin 
waar we kunnen spelen en waar we 
gezellig met elkaar gaan lunchen. Het 
belooft een fantastische dag te worden.

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Drie woorden! STRIKE, SPARE en 
PINS… wie weet wat we vandaag gaan 
doen? Juist … we gaan bowlen met z’n 
allen. Dus hup trek die gekke schoenen 
aan en kijken wie dat goed kan!


