
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 VILLA  
ZEEZICHT

MAANDAG 

18 FEBRUARI
De Gele groep gaat vanmorgen met de 
bus naar het OERRbos. Een fantastisch 
uitstapje waar je kunt rennen, 
ravotten, en klimmen. ’s Middags ver-
kleden en schminken we ons met de 
kinderen die dat willen en maken een 
kleine voorstelling 
Hé Oranje zijn jullie er klaar voor om 
vandaag op ontdekking te gaan in het 
laboratorium op de groep? Hoe kunnen 
we een ei laten drijven? Een blikje 
laten bewegen zonder je handen te 
gebruiken, ijs maken... er valt zo veel 
te ontdekken! Tussen de middag eten 
we tosti’s.
Turquoise gaat vandaag buiten met 
rietjes bruggen en kastelen bouwen. 
Samen met je teammaatjes werk je een 
plan uit. Wat ga je bouwen? Je moet 
door je bouwwerk kunnen lopen.  
‘s Middags bouwen we door aan een 
reuze sandwich!

DINSDAG 

19 FEBRUARI
JAA daar is ie weer! Onze traditionele 
pyjamadag. Gele Groep kom in je 
allerleukste, warmste pyjama. Met 
slofjes, knuffel en zaklamp! We doen 
een pyjama modeshow en maken een 
broodje hotdog met salade. ‘s Middags 
doen we met de hele groep disco 
stoelendans en we spelen het spel: 
spiegel spinnenweb. 
Oranje en Turquoise jullie hebben 
vandaag een verrassingsuitje! 

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Geel, Oranje en Turquoise zijn jullie 
goed uitgerust en hebben jullie een 
beetje luchtige kleding aan? We gaan 
vandaag naar Spelekids in Loosdrecht 
om een dag lekker te klimmen, te 
klauteren en te bouwen in deze indoor 
speeltuin. We lunchen daar met zijn 
allen.

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
De duikelaartjes van de Gele groep 
gaan naar de gymzaal. Daar spelen we 
een kleurenspel en doen we hoepeldans 
op muziek. Voor de lunch bakken we 
wentelteefjes! ‘s Middags een spannend 
proefspel. Wie durft er met een 
blinddoek iets te proeven? 
Oranje jullie gaan uitvinden welke 
leuke creaties we met hout en spijkers 
kunnen maken! Vandaag kunnen we 
heerlijk creatief bezig zijn in het 
atelier.  In de middag maken we van 
courgette lekkere snacks en eten we 
een kopje soep.
Turquoise gaat rechercheren 
vanmorgen. Altijd al gedroomd over 
een carrière bij de politie? Dan is dit 
je kans om te oefenen. De verdachte is 
moeilijk te vinden maar heeft sporen 
achtergelaten. En jullie gaan de zaak 
samen oplossen. ‘s Middags maken we 
een stuiterbal! Maar hoe?

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Geel, Oranje en Turquoise gaan 
vandaag naar het Echobos en zoeken 
sporen van dieren. En we spelen een 
balspel. Dan op naar het atelier. Daar 
gaan we mozaïeken of leer je echt 
timmeren. Met een groepje bakken 
we havermout/banaan koekjes. Kopje 
thee erbij. De vakantie is al weer bijna 
voorbij.


