
 ! 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 DE 
KWARTEL

MAANDAG 

18 FEBRUARI
Op de Torteltuin is het vandaag Mickey 
& Minnie Mouse dag. We gaan een leuke 
muts maken zodat we ons zelf Mickey/
Minnie voelen. Hierbij leren we knippen 
en plakken. Ook maken we wat lekkers 
en spelen spelletjes. Heb je zelf iets 
leuks thuis in dit thema neem het dan 
gerust mee als het van je ouders mag.
Het Kraaiennest gaat ’s ochtends in 
het Heuveltjesbos op zoek naar mooie 
takken om die daarna om te toveren 
tot echte pijl en boog. In de middag 
gaan we op de bank kijken naar de film 
‘Brave’ en misschien hebben wij daar 
wat lekkers bij! 
Vogelrock trek vanochtend je gym-
kleding aan en doe lekker sportief mee. 
Wij gaan heerlijk gymmen in de gym-
zaal. Vanmiddag gaan we lekker met 
zijn allen kokkerellen in de keuken. 
Feniks en Toekan gaan lekker sportief 
aan de gang en krijgen een heuse skiles 
bij skiclub de wolfskamer in Huizen. 
Vergeet dus vooral je handschoenen 
niet en extra kleding die makkelijk zit.

DINSDAG 

19 FEBRUARI
De Torteltuin waant zich in China op 
de BSO vandaag. We gaan dansen op 
Chinese muziek en maken ons mooi 
in dit thema. Er kan ook een draak 
gemaakt worden die we op de BSO 
kunnen tentoonstellen. Heb jij thuis 
iets wat met China te maken heeft? 
Neem het dan gerust mee als het van je 
ouders mag.
Het Kraaiennest gaat naar het 
Kabouterpad in Baarn. Met een echte 
knapzak op je rug ga je op zoek naar 
de kabouters. We nemen boterhammen 
mee voor de lunch. Kun jij alle kabouters 
vinden of zitten ze te goed verstopt? 
Vogelrock gaat knutselen. Alles wordt 
tevoorschijn gehaald en overal wordt 
mee geknutseld! Weet jij al wat je wil 
maken? 
Het thema van vandaag bij Feniks en 
Toekan is Disney. We maken Mickey 
Mouse koekjes, houden een Disney bingo 
met echte prijzen en gaan natuurlijk 
ook nog creatief aan de gang. En de dag 
sluiten we af met een Disney film.  

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Hoe technisch/creatief ben jij? De 
Torteltuin gaat samen met het Kraaiennest 
de gymzaal in en daar gaan we bouwen 
met blokken & Kapla. In de middag gaan 
we knutselen met open eind materiaal. 
Dus alles wat we vinden op de BSO aan 
doosjes, wol, karton, papier, stokjes etc. 
Het Kraaiennest gaat samen met de 
Torteltuin bouwen in de gymzaal met alle 
kapla van de BSO en de grote blokken. 
Maak jij de Eiffeltoren of de scheve 
toren van Pisa? Wij zijn benieuwd.
Bij Vogelrock is het vandaag knutsel- 
dag! We gaan armbandjes en sleutel-
hangers maken samen met Feniks en 
Toekan en de oudste groep van BSO de 
Talamander. ’s Middags maken we van de 
groep een bioscoop en kijken we een film.
Feniks en Toekan maken er samen met 
de oudste groep van BSO de Talamander 
een creatieve dag van. Wij hebben toffe 
ideeën maar mocht je zelf iets weten 
dan mag dat natuurlijk ook. 

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
De Torteltuin houdt een Ratje 
Toe(Ratatouille) dag. We maken muziek 
maar niet met muziekinstrumenten, 
waarmee dan wel? Ook maken we een 
‘ratje toe’ in de keuken, hopelijk smaakt 
dit lekker.
Het Kraaiennest maakt  in de ochtend 
een bananencake en daarna gaan wij 
hem omtoveren tot een beer en deze 
lekker opsmikkelen. ‘s Middags gaan 
wij 3 dieren uit de film knutselen. Weet 
jij al welke dieren dat kunnen zijn? Ik 
verklap de eerste letter B!
Vogelrock gaat naar Stichting AAP in 
Almere. We nemen een kijkje achter de 
schermen bij deze opvanglocatie voor 
apen. Trek lekkere warme kleding aan. 
Feniks en Toekan krijgen bezoek van 
Mirjam. Zij geeft een leuke workshop  
‘lol met wol’. Wat zullen we gaan doen? 
Haken, breien of totaal iets anders? Wij 
hebben er in ieder geval heel veel zin in. 

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
De Torteltuin maakt kennis met de 
filmpjes van Casper & Emma. Als het weer 
mee zit dan gaan we met de bus weg. 
Eens kijken hoe het met de dieren van 
de kinderboerderij gaat. Hebben zij het 
koud? Kunnen wij iets voor ze doen?
Het Kraaiennest doet vandaag alle 
activiteiten samen met de Torteltuin. 
We kijken naar de filmpjes van Casper 
& Emma en ’s middags gaan we naar de 
kinderboerderij.
Vogelrock gaat vanmorgen lekker 
dansen en met de billen schudden. 
Stopdans in de gymzaal. Vanmiddag 
pakken we de ecoline en de handlettering 
tevoorschijn en gaan we hier lekker mee 
aan de slag. Het thema is Disney. 
Feniks en Toekan gaan handletteren. 
Hoe zit het met jullie handschrift en sier- 
letters? Vandaag gaan we dat testen 
met ecoline. Kan je dat nog niet zoals 
je dat zou willen of weet je niet hoe het 
moet? Wij helpen je daarbij. De dag 
sluiten we dansend af met stopdans in 
de gymzaal.


