
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 TOVERHOED

MAANDAG 

18 FEBRUARI
In de ochtend komt Mirjam een 
creatieve workshop geven maar het 
blijft nog even geheim wat we dan 
precies gaan maken. In de middag gaan 
we de keuken in om iets lekkers te 
bakken.

DINSDAG 

19 FEBRUARI
We houden een pyjama dag en nodigen 
alle kinderen in pyjama/onesie uit voor 
een heerlijk Toverhoed ontbijt. Willen 
jullie je kind uiterlijk om 9.00 brengen? 
Na het ontbijt buiken we uit bij een 
toffe film. Na zo’n relaxte ochtend 
halen we in de middag een frisse neus 
in het bos. Zorg dus naast pyjama/
onesie ook voor gewone kleding!

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Vandaag gaan we met alle kinderen van 
de Leeuwen, Tijgers en Toverhoed naar 
een speeltuin in de buurt om ons lekker 
uit te leven. En we maken een iglo 
die we ook nog eens op kunnen eten, 
jammie! 

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
We gaan met 16 kinderen het 
avontuur opzoeken en doen een heuse 
speurtocht. Het is nog een verrassing 
waar we dat doen! De thuisblijvers 
gaan onze groepen leuk en gezellig 
maken. Ze gaan bloemetjes zaaien en 
de ramen beschilderen. Heb jij ook nog 
een goed idee?

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Vandaag sluiten we de vakantie in stijl 
af. Kom allemaal in je chill outfit maar 
neem ook je gewone kleding mee want 
een deel van de kinderen gaat naar 
de bioscoop. Welke film dat is blijft 
nog een verrassing. De kinderen die 
op de Meerpaal blijven, krijgen een 
thuisbioscoop. We gaan popcorn maken 
en ook een film kijken.  


