
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 
KWARTEL                     

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Torteltuin trek je laarzen maar aan, we 
gaan molshopen zoeken in het bos.
Kraaiennest gaat vandaag een 
Mondriaan-kunstwerk maken. 
Een wat? Nou, Piet Mondriaan dat is 
een beroemde kunstenaar. Hij maakte 
schilderijen met gekleurde vakken. Dat 
kunnen jullie vast ook. In de middag 
gaan we naar speeltuin Heidezicht.
Vogelrock heeft een verrassingsuitje 
vandaag. We gaan op pad met de bus. 
Doe maar makkelijk zittende kleding 
aan die vies mag worden.
Feniks en Toekan komen jullie vandaag 

op de fiets? We vertrekken daarmee 
naar de trimbaan in Bussum. Hier 
vinden we een  parcours en allerlei 
superleuke sportattributen. We maken 
er een sportieve dag van!

WOENSDAG 24 APRIL
Torteltuin weet jij wat je allemaal 
kunt doen met stoepkrijt? Dat gaan we 
vandaag ontdekken. 
Het Kraaiennest helpt vandaag,  
samen met Vogelrock, met het bereiden 
van een heerlijke High Tea. Hier gaan 
we ‘s middags lekker van smullen.
Vogelrock gaat samen met het 
Kraaiennest, lekkere hapjes maken voor 
een High Tea. Verder gaan we actief 
bewegen bij speeltuin Heidezicht.
Feniks en Toekan we houden vandaag 
nog even een verrassing. 

DONDERDAG 25 APRIL
Torteltuin we maken vandaag ons  
eigen bloementuintje en beschilderen 
een bloempot.
Kraaiennest wat denk je bij de zin  
‘en denk eraan, snaveltjes dicht 
en oogjes toe’? Juist, aan ‘de 
Fabeltjeskrant’. We gaan vandaag naar 
kasteel Groeneveld in Baarn voor een 
toffe speurtocht. 
Vogelrock wegens groot succes tijdens 
de vorige vakantie houden we een 
creatieve dag vandaag. We gaan dus 
lekker knutselen en mooie dingen 
maken.
Feniks en Toekan we beginnen van-
daag met een fotospeurtocht richting  
de hei. Na hard speuren belonen we 
onszelf met een lekkere picknick en 
daarna spelen we levend Stratego in  
het bos.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Torteltuin wat weten jullie van 
Dinosaurussen? Je gaat vandaag heel 
veel (bij)leren want alles staat in het 
teken van de dinosaurus. Er wordt 
geknutseld en we doen spelletjes.
Alle kinderen van het Kraaiennest 
gaan vandaag naar het Mondriaanhuis 
in Amersfoort. Hier bekijken we de 
schilderijen van Mondriaan. Maandag 
hebben jullie er al één op de groep 
gemaakt maar nu mag je in het doe-
het-zelf-atelier aan de slag om je eigen 
kunstwerk te maken.
Vogelrock vandaag hebben we iets heel 
bijzonders. Namelijk een feestelijke 
babydag. Joella gaat verklappen of ze 
een jongen of een meisje krijgt en daar 
maken we een spannend feestje van. 
Feniks en Toekan hebben jullie wel 
eens gehoord van macramé? Dit gaan 
we doen vandaag. Dit is super creatief 
werken met een touw en daar gaan we 
leuke dingen mee knopen. Trek maar 
makkelijke kleding aan want we gaan 
ook nog lekker bewegen in de gymzaal.

DINSDAG 30 APRIL
De Torteltuin heeft een boeven- en 
politiedag. We spelen allerlei spelletjes 
zowel binnen als buiten.
Het Kraaiennest begint de dag met een 
toffe speurtocht en ‘s middags gaan we 
schilderen op muziek.
Zeg Vogelrock zijn jullie wel eens bij 
BSO ‘t Mouwtje geweest? Zij hebben 
een super gaaf speelplein en wij mogen 
hier vandaag gebruik van maken.
Feniks en Toekan jullie gaan wat gaafs 
doen. Jullie gaan spelen bij SAMSAM 
Utrecht. Bij dit kindersportcentrum 
kun je wel 23 verschillende sporten 
beoefenen, waaronder: voetbal, 
klimmen en trampolines. Neem je 
sportkleding en binnen schoenen mee. 
En een heleboel energie. 

WOENSDAG 1 MEI
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock , 
Feniks en Toekan vandaag gaan we 
met de hele BSO spelen bij speeltuin 
Heidezicht. Feniks en Toekan zullen ook 
spelletjes en bewegingsactiviteiten op 
de heide doen.

DONDERDAG 2 MEI
Torteltuin we gaan op pad met de bus, 
naar de geitenboerderij in Amstelveen.
Kraaiennest maakt in de ochtend een 
eigen kunstwerk met “open materiaal”, 
in de middag gaan we lekker uitwaaien 
in het Heuveltjesbos. Trek kleren aan 
die vies mogen worden en neem je 
laarzen mee.
Vogelrock wij gaan de levende 
versie van Cluedo spelen. Weet jij 
wie de moordenaar is en met welk 
moordwapen de moord is gepleegd?
Feniks en Toekan vandaag gaan 
we voor de meiden maskertjes en 
scrubjes maken en leren jullie hoe 
je een schoonheidsbehandeling kunt 
geven. Ook willen we jullie vragen 
een apparaat mee te nemen wat stuk 
mag zodat we hier een leuke robot van 
kunnen maken (denk aan wekkerradio, 
oude tv e.d.)

VRIJDAG 3 MEI
Torteltuin ken je de Gruffalo al? Zo 
niet, dan ga je die vandaag leren 
kennen. We doen een spel en er 

VRIJDAG 26 APRIL
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan morgen is 
het Koningsdag. Maar dat vieren 
we vandaag lekker samen. Alle 
kinderen mogen meedoen met de 
Oudhollandse spelletjes! Oranje 
kleding zou wel heel leuk zijn!

wordt voorgelezen.
Kraaiennest vandaag hebben we een 
kook- en bakdag, je mag je eigen 
kunstkoekjes bakken en natuurlijk 
lekker opsmikkelen!
Vogelrock ben jij creatief met eten 
of heb jij een super recept? We gaan 
allerlei lekkere hapjes maken.
Feniks en Toekan hebben een crea-
doe-dag met chenilledraad en andere 


