
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  

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
We starten deze week heel creatief 
met strijkkralen. Lukt het jou om een 
broche te maken?  Verder maken we 
met verf de mooiste tulpen en gaan we 
een estafette run doen.

WOENSDAG 24 APRIL
Concentratie en focus zijn vandaag 
erg belangrijk, zorg dus dat je goed 
uitgeslapen bent. We spelen allemaal 
oud-Hollandse spelletjes. Zet hem op!

DONDERDAG 25 APRIL
Het is bijna koningsdag! Laat je crea-
tieve fantasie los bij het maken van je 
eigen kroon en kroon jezelf tot koning 
of koningin. We gaan vandaag ook naar 
speelbos ’t Laer. Trek maar makkelijke 

(oude) kleding en schoenen/laarzen 
aan zodat je lekker kunt spelen, klimmen, 
klauteren en dammen bouwen.

VRIJDAG 26 APRIL
We doen de Pasapas, pas voor pas! 
Koningsspelen 2019! Je sportieve 
outfit mag vandaag niet ontbreken. 
We gaan samen met BSO Emma en 
BSO Spiegelweide verschillende 
sportactiviteiten doen met als break 
een heerlijke koninklijke lunch. 

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
We maken een uitstapje naar Hans 
& Grietje in Zeewolde. Ken jij deze 
superleuke plek al? En we gaan ook 
technisch bouwen met bekers. Hoe 
goed kan jij je concentreren en lukt 
het je om met bekers het hoogste en 
stevigste gebouw te bouwen? 

DINSDAG 30 APRIL
We houden een lente dag. Dat houdt 
in dat we bloempotten gaan versieren, 
tuinkers gaan planten, overheerlijke 

lente soep maken en we doen lekker 
actief bloemen tikkertje.

WOENSDAG 1 MEI
Vandaag gaan we sportieve activiteiten 
doen in de gymzaal van BSO Emma. 
Lekker klimmen, klauteren en spelen. 
En wie van kokkerellen houdt mag 
lekker meehelpen in de grote keuken. 

DONDERDAG 2 MEI
We bezoeken kinderboerderij de 
Hilversumse meent en als het heel mooi 
weer is nemen we zelfs onze picknick 
spullen mee.

VRIJDAG 3 MEI
We spelen toerist in eigen land. En dat 
is superleuk want Nederland is heel 
mooi. We gaan gezellig naar de Zaanse 
Schans en daar springen we 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.


