
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 

18 FEBRUARI
Ravelijn Vinken
Gaat vanmorgen naar de speeltuin. 
Waarschijnlijk wordt dit Heidezicht 
en in de middag gaan we leuke 
‘sokkenpopjes’ maken.
Ravelijn Mussen
Zet je koksmuts maar op! Deze ochtend 
maken we een heerlijk soepje voor 
bij de lunch. In de middag gaan we 
bowlen. Wie gooit de eerste strike?
Ravelijn HCN
Spelletjes dag met borrelhapjes! In 
de ochtend maken we zelf heerlijke 
borrelhapjes die we tijdens de 
spelletjesmiddag op kunnen eten. 
We zetten een aantal spellen uit en 
houden een gezellige competitie. Wie 
wordt de spellen koning of koningin 
van de dag?

DINSDAG 

19 FEBRUARI
Ravelijn Vinken
Gaat in de ochtend een voederappel 
maken voor de vogels want het is 
winter en we mogen ze best een beetje 
verwennen. ‘s Middags gaan we naar 
buiten en lopen wij met z’n allen naar 
het speeltuintje.
Ravelijn Mussen
Gaat vandaag van handschoenen knuffels 
maken. Kan dat? Ja dat kan echt. Maar 
je mag er ook voor kiezen om je uit te 
leven met recycled materiaal. Laat je 
fantasie erop los! En natuurlijk gaan we 
ook lekker buitenspelen!
Ravelijn HCN
Heeft een OP-STAP-DAG! Vandaag gaan 
we lekker spelen in het Amstelpark in 
Amsterdam. Trek lekker zittende kleding 
aan die een beetje vies mag worden.

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Ravelijn Vinken, Mussen en HCN
Heel Ravelijn Bakt! We houden een 
gezellige bak/kook dag. Wat gaan we 
maken? Dat is een verrassing.  We gaan 
in ieder geval uitbuiken op de bank met 
een leuke film. En natuurlijk kunnen we 
ook lekker buitenspelen en ravotten.

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
Ravelijn Vinken
Gaat deze ochtend een hele grappige 
pinguïn maken. Verzin jij alvast 
een naam voor de jouwe? En in de 
middag komt Exotus Serpenti ons met 
hun reptielen bezoeken op de BSO. 
SPANNEND!
Ravelijn Mussen
Ach de vogels willen ook wat eten. 
We gaan ze dan ook verwennen met 
voerbakjes die we zelf maken van 
ijsstokjes. En in de middag komt 
Exotus Serpenti ons met hun reptielen 
bezoeken op de BSO. Durf jij ze te 
aaien?
Ravelijn Mussen
Trek vanmorgen een schort aan want 
we gaan pizza’s maken en deze lekker 
opeten tijdens de lunch. In de middag 
komt Exotus Serpenti ons met hun 
reptielen bezoeken op de BSO.

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Ravelijn Vinken, Mussen, Ravelijn 
HCN Gaat in de ochtend knutselen met 
recycled materiaal. Hoe creatief ben jij?  
‘s Middags gaan we lekker wandelen en 
buitenspelen en daarna eindigen we 
met een leuke film. De vakantie is bijna 
voorbij. 

BSO 
RAVELIJN


