
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 
SPIEGELWEIDE  

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Alle koksmutsen & koksschorten gereed 
want we gaan bakken en kokkerellen op  
Spiegelweide. Dat wordt een dagje vol 
gezelligheid en lekkers!

WOENSDAG 24 APRIL
Vandaag is concentratie en focus erg 
belangrijk! We gaan allemaal oud-
Hollandse spelletjes doen! Zet hem op.

DONDERDAG 25 APRIL
Zou het iemand lukken een hole in 
one te slaan? We gaan het in ieder 
geval proberen op de midgetgolfbaan 
in Almere. Ook kunnen we daar lekker 
spelen in de speeltuin. Bij slecht 
weer maken we onze eigen kunst 

en kitsch. We gaan schatzoeken in 
de kringloopwinkel en pimpen onze 
vondsten op.

VRIJDAG 26 APRIL
We doen de Pasapas, pas voor pas! 
Koningsspelen 2019! Je sportieve 
(oranje) outfit mag vandaag niet 
ontbreken. We gaan samen met BSO 
Emma en BSO ’t Spiegeltje verschillende 
sportactiviteiten doen met als break 
een heerlijke koninklijke lunch.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Vandaag staan we zelf in de spotlight. 
We maken namelijk onze eigen film. En 
van al dat acteren en camerawerk krijg 
je honger, dus bakken we zelf pizza’s. 
En we gaan ook nog lekker naar buiten 
voor een tof tik-spel.

DINSDAG 30 APRIL
We houden een sportdag. Trek je 
sportieve kleren en schoenen maar aan 
zodat je lekker kunt bewegen.

WOENSDAG 1 MEI
Samen met BSO Emma gaan we 
vandaag klimmen op de piramide, 
zwemmen in de ballenbak en zwieren 
in de zweefmolen. Jullie raden het al, 
we gaan naar Oud Valkeveen! En  de 
nieuwe drakenbaan is ook open. Wie 
durft daar in?

DONDERDAG 2 MEI
We gaan naar een Pyramide. Niet in 
Egypte maar in Austerlitz, dit klinkt ver 
weg maar is een dorpje in de provincie 
Utrecht waar veel te beleven valt in het 
bos. We gaan lekker spelen en klimmen. 
Trek maar makkelijke kleding aan.

VRIJDAG 3 MEI
We zijn toerist in eigen land. En dat is 
superleuk want Nederland is hartstikke 
mooi. We vertrekken gezellig naar de 
Zaanse Schans en springen terug in de 
tijd. Helemaal naar de 17de en 18de 
eeuw. We zien molens, historische 
gebouwen en musea die ons een kijkje 
geven in het leven van toen.


