
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 
TALAMANDER

MAANDAG 

18 FEBRUARI
De gele, paarse en lila groep hebben 
een Mario en Luigi dag. Wie kent ze 
niet...Mario en Luigi! Vandaag gaan we 
allemaal leuke spelletjes en knutsels 
maken in Mario stijl. Maak je op voor 
een hele gezellige dag. 

De oranje, rode en blauwe groep 
beginnen de vakantie creatief. Van 
haaknaald tot kraal, van takken 
tot veertjes! Van alles zal de revue 
passeren! Heb jij zelf al een idee wat je 
wil maken?

De groene en petrol groep veroveren 
vandaag de vlag. Jullie gaan namelijk  
naar het bos om een groot levend 
Stratego te spelen. Zorg dat je je snelle 
schoenen aan hebt en kleding die een 
beetje vies mag worden. 
 

DINSDAG 

19 FEBRUARI
De gele, paarse en lila groep gaan 
vandaag naar Heidezicht. Alhoewel, Je 
weet het maar nooit met het weer in 
de voorjaarsvakantie. Maar met laarzen 
aan en schone kleren in de tas moet 
dat lukken. Uiteraard hebben we een 
alternatief voor als het echt ‘snert’ 
weer is.

De oranje, rode en blauwe groep gaan 
vandaag uitvinden hoe het is om een 
chefkok te zijn! Heb je een kookschort 
thuis liggen neem deze dan mee. We 
gaan allemaal lekkere hapjes maken 
met elkaar.. en proeven.

De groene en petrol groep toveren 
de Talamander om tot een Masterchef 
domein. Heb jij het in je om een echte 
masterchef te worden? We houden 
een kookdag om vervolgens zelf de 
hoogstandjes te proeven.

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
De gele, paarse en lila groep hebben 
een hapjesdag. Allerlei gezonde maar 
vooral  lekkere hapjes worden er 
klaargemaakt. Koksmuts op, schort 
aan! We kunnen alle hulp gebruiken. 
En daarna....met zijn allen aan tafel en 
smullen maar!

De oranje, rode en blauwe groep 
staat een toffe dag te wachten. Kan 
jij moeilijke vragen beantwoorden 
zonder ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen? Ga maar 
vast oefenen thuis want dit en meer 
leuks kom je tegen tijdens de grote 
improvisatieshow!

De groene en petrol groep heeft 
vandaag samen met de oudste groep 
van BSO de Kwartel een creatieve dag. 
Wij hebben toffe ideeën klaarliggen 
om te maken, maar mocht je zelf iets 
willen maken.. mag dat natuurlijk ook. 

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
De gele, paarse en lila groep hebben 
een hele actieve dag... We gaan 
sporten.  Verschillende sporten komen 
aan bod en mocht  je nou moe zijn 
geworden dan kan je op de groep gewoon 
een spelletje doen. Want dammen is 
toch ook een sport… oh en schaken 
ook! 

De oranje, rode en blauwe groep 
duiken terug in de tijd om verschillende 
Oudhollandse spelletjes te beleven. 
Kun jij al oude spelletjes bedenken? 
Spijkerpoepen, Hinkelen, Touwtje 
springen? Wij hebben er een heleboel 
in de aanbieding vandaag.

De groene en petrol groep houden 
vandaag een heuse spelletjes dag. We 
maken de gameroom onveilig met zijn 
allen, spelen spellen op de groep en 
sluiten af met een toffe film. 

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Luister goed gele, paarse en lila groep 
jullie hebben vandaag een hele dag 
Engelse les! STRIKE, SPARE, PINS...
Nee hoor grapje! We gaan bowlen in 
Huizen. Dus hup, die gekke schoenen 
aan en gooien met die bal. Kijken wie 
dat goed kan! 

ALAAF… oranje, rode en blauwe 
groep trek je leukste carnavalskleding 
aan en kom zo gek mogelijk verkleed 
naar de Talamander vandaag. We vieren 
Carnaval. Loop gezellig de polonaise 
mee en lach, gier en brul tijdens deze 
te gekke carnavalsdag.

De groene en petrol groep zetten hun 
speurneus op en moeten zorgen dat 
ze ontzettend scherp zijn. We hebben 
vandaag namelijk een puzzel op te 
lossen. Speurtochten zijn zó leuk. Zeker 
als ze buiten zijn! 


