
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 ’T SPIEGELTJE  
EN SPIEGELBEELD

MAANDAG 

18 FEBRUARI
We gaan in de ochtend naar de 
geitenboerderij Ridammerhoeve in 
Amstelveen, daar mogen we de geitjes 
een flesje geven en kunnen we andere 
dieren voeren. Als afsluiter is een 
surprise!
Denk aan kleding en laarzen/schoenen 
die vies mogen worden of neem een 
setje kleren mee.
In de middag gaan we het spel 
ganzenbord spelen en kun je leren 
dammen.

DINSDAG 

19 FEBRUARI
Wat zijn superhelden? Wie zijn je 
superhelden? Welke superheld zou jij 
willen zijn? Dat ga jij bedenken!
’s Middags veranderen wij in onze 
eigen superheld. We gaan maskers 
of kostuums van karton, w.c papier, 
crêpe papier en lint maken. En als 
we helemaal om getoverd zijn tot 
superhelden maken we er een mooie 
voorstelling van.

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Waar woont je superheld? Hoe ziet 
een superhelden kasteel eruit? Kan jij 
goed bouwen? Dan is dit jouw dag! 
We gaan in groepjes samenwerken 
en superhelden kastelen bouwen van 
suikerklontjes. 
Ben jij al een echte kok of wil je graag 
leren koken? Kom ons helpen met 
het maken van de heerlijke tomaten 
Superhelden Spinnenballen Soep die 
we zelf gaan opeten voor nog meer 
superhelden spierballen. Ook maken 
we Superhelden kunst, al dansend op 
muziek gaan we een groot gezamenlijk 
kunstwerk maken. 

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
Vandaag hebben we een heel spannend 
uitje! We gaan een Paw Patrol speur-
tocht doen bij PIT in Almere. We nemen 
onze lunch mee en maken er een top 
dag van. Als we in de middag terug zijn 
en er is genoeg tijd over kunnen we 
De Super Heksenbol van Monique gaan 
maken.

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Vandaag kun je je ideale superheld 
met wc rolletjes in elkaar knutselen. 
Laat je creativiteit maar stromen. 
Een Superheld zijn is echt tof en met 
schmink op je gezicht voel je je niet 
alleen een superheld maar zie je er 
ook echt zo uit. Eens kijken of papa en 
mama je aan het eind van de dag nog 
herkennen.


