
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 KONINGIN 
EMMA

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
We gaan naar Austerlitz, dit klinkt ver 
weg maar is een dorpje in de provincie 
Utrecht waar veel te beleven valt in 
een mooie bosrijke omgeving. We gaan 
een speurtocht doen en nemen picknick 
spullen mee.

WOENSDAG 24 APRIL
Concentratie en focus zijn vandaag 
erg belangrijk, zorg dus dat je goed 
uitgeslapen bent. We spelen allemaal 
oud-Hollandse spelletjes. Wie is de 
beste?

DONDERDAG 25 APRIL
Het is bijna Koningsdag dus we maken 
onze eigen kroon en kronen onszelf 
tot koning of koningin! We gaan met 
de jongste groep op ontdekking en 
onderzoek in speelbos ’t Laer.  

Trek makkelijke kleding aan en neem je 
laarzen mee! Op Vlag & Wimpel krijgen 
we een sushi workshop. Heb je thuis 
eetstokjes, neem je ze dan mee?

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

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Alle kinderen gaan mee naar de 
Speelhaven in Almere. Dit is een 
gezellige buiten speeltuin met veel 
toestellen, fietsjes, zandbakken, een 
glijbaan en een kabelbaan. Natuurlijk 
picknicken we daar. Bij slecht weer 
spelen we spelletjes in de gymzaal.  
‘s Middags gaan we vlaggen schilderen 
en wat lekkers maken. 

DINSDAG 30 APRIL
Met de kinderen van 4 tot 6 jaar gaan 
we het Cluedo spel spelen. Ook kun je 
je laten schminken en je eigen pizza 
maken. De oudste kinderen kunnen 
zich ook laten schminken en bij mooi 
weer zetten we buiten een speurtocht 
uit. Ben jij gek op kokkerellen, dan 

kunnen we je hulp goed gebruiken bij 
het maken van een overheerlijke soep 
en gezonde broodjes die op het menu 
staan vandaag.

WOENSDAG 1 MEI
Prinsheerlijk en Oranje boven gaan 
springen, klauteren en sportactiviteiten 
doen in de gymzaal. Wie van kokkerellen 
houdt, mag ook lekker meehelpen in de 
keuken. Met de oudste kinderen (7+) 
gaan we, samen met BSO Spiegelweide, 
klimmen op de piramide, zwemmen 
in de ballenbak en zwieren in de 
zweefmolen. Jullie raden het al: we 
gaan naar Oud Valkeveen!

DONDERDAG 2 MEI
Trek je sportieve outfit aan want we 
gaan ‘knotsgekken’. En van al dat 
sporten krijg je vast honger. Dat 
treft, schuif gezellig aan bij de Franse 

(buiten) lunch gemaakt door de 
kinderen die van koken houden. Bij 
slecht weer doen we een activiteit in 
de gymzaal. In de middag maak je kans 
op te gekke prijsjes bij de bingo! Het 
spel waarbij je goed moet opletten. 
Mis geen enkel nummer, heb jij je hele 
kaart als eerste vol dan val je in de 
prijzen.

VRIJDAG 3 MEI
Vandaag zijn we 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.


