
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 
DE MEERPAAL

MAANDAG 

18 FEBRUARI
De Leeuwen en Tijgers maken vandaag 
zelf een heerlijke pasta en die eten we 
op tijdens de lunch, smullen maar. In 
de middag maken we sneeuwpoppen 
van sokken. 

Een aantal kinderen van de Cheeta’s,  
Poema’s en Panters gaat lekker 
schaatsen en mooie pirouettes 
maken. Denk eraan om sjaals en 
handschoenen mee te nemen! Voor de 
‘thuisblijvers’ hebben we een workshop 
piepschuim zagen en een workshop met 
muziekinstrumenten.

DINSDAG 

19 FEBRUARI
Een aantal kinderen van de Leeuwen 
en Tijgers gaat prachtige stenen 
bekijken tijdens een rondleiding in het 
geologisch museum in Laren. De rest 
gaat buiten uitwaaien en ontdekken in 
Speelbos ‘t Laer. 

De Cheeta’s, Poema’s en Panters 
spelen het spannende spel Wie is 
de Mol? Weet jij wie de Mol is? We 
gaan ook lekkere couscous koken en 
krijgen een voorjaarsworkshop. Maar 
wat dat laatste inhoudt blijft nog een 
verrassing!

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Alle kinderen van de Leeuwen, Tijgers 
en Toverhoed gaan vandaag naar 
een speeltuin in de buurt waar ze 
zich heerlijk kunnen uitleven. En we 
maken een iglo die we ook nog eens op 
kunnen eten… jammie!

De Cheeta’s, Poema’s en Panters 
gaan vandaag met zijn allen naar het 
Nationaal Militair Museum. Er is zo 
veel te zien en te beleven. Dwaal rond 
tussen tanks en vliegtuigen en waan je 
zelf even soldaat of piloot!

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
De Leeuwen en Tijgers gaan met 24 
kinderen naar het Amsterdamse bos. 
Daar kunnen we knuffelen met geitjes 
en er is een superleuke speeltuin. Trek 
maar makkelijke kleding aan die vies 
mag worden. De kinderen die op de 
Meerpaal blijven, maken een prachtig 
winterknutsel. 

De Cheeta’s, Poema’s en Panters 
houden een voetbaltoernooi. Welk team 
kan het beste voetballen en wie wordt 
de winnaar? We gaan ook smullen want 
we krijgen een Sushiworkshop. En last 
but not least hebben we ook nog een 
workshop handpoppen maken.

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
De Leeuwen en Tijgers mogen allemaal 
in chill outfit komen, om de vakantie 
af te sluiten. Maar neem ook gewone 
kleding mee want een deel van de 
kinderen gaat naar de bioscoop. Welke 
film dat is.... dat is nog een verrassing! 
Voor de ‘thuisblijvers’ is er een BSO 
bioscoop met popcorn en toffe film. 

De Cheeta’s, Poema’s en Panters 
gaan met een aantal kinderen naar de 
bioscoop. Welke film? Dat houden we 
nog even geheim. De thuisblijvers gaan 
een prachtig kunstwerk van rietjes 
maken. Wat gaat het worden?


