
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        

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Trek maar een sportieve (oranje) outfit 
aan want we houden een sport-, spel- 
en knutseldag. Het wordt een creatieve 
Koningsspelen dag vandaag!

WOENSDAG 24 APRIL
We gaan op verrassingsuitje! En het 
zou geen verrassing meer zijn als we 

vertellen waar we heen gaan. Raden 
mag natuurlijk altijd. Trek maar kleding 
aan die makkelijk zit. 

DONDERDAG 25 APRIL
Knibbel Kabbel Knuisje wie knabbelt er 
aan mijn huisje? Met een deel van de 
groep gaan we naar het Hans en Grietje 
bos in Zeewolde. De thuisblijvers 
bakken pannenkoeken en maken een 
voorstelling over Hans en Grietje. 

VRIJDAG 26 APRIL
Wie kent de Fabeltjeskrant? Met 
meneer de uil en Borr de wolf! We 

gaan ze vandaag vast zien op Kasteel 
Groeneveld in Baarn. Daar is een 
hele leuke Fabeltjeskrant speurtocht 
uitgezet.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
We hebben een Italiaanse kookdag. 
We gaan overheerlijk Italiaanse hapjes 
maken en daarna natuurlijk lekker 
opeten. Buon appetito, dat is smakelijk 
eten in het Italiaans. 

DINSDAG 30 APRIL
We leven ons vandaag uit met zand en 
water, we gaan bomen beklimmen en 
hutten bouwen. Dat doen we allemaal 
in speelbos ‘t Laer. Natuurlijk houden 
we ook een picknick want iets lekkers 
eten hoort er bij. 

WOENSDAG 1 MEI
Wie gaat er mee naar de kinderboerderij 
en de speeltuin in Naarden vesting? 
Nou, wij allemaal! We gaan de dieren 
aaien en lekker spelen. Nu maar hopen 
dat het heel mooi weer is.

DONDERDAG 2 MEI
Dance Dance Dance of DanceSing? We 
houden vandaag een mini disco met 
dans en zang. Smeer je keel, oefen 
je beste dancemoves en kom vooral 
verkleed als een echte popster! Wie 
weet houden we ooit nog een SKBNM 
got Talent show!

VRIJDAG 3 MEI
In de ochtend maken we zaadbolletjes 
en ‘s middags maken we, als afsluiting 
van de vakantie, een high tea met heel 
veel lekkers. Natuurlijk eten we dat zelf 
op.


