
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!            

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL

Toermalijn gaat zich met de groep 
uitleven in Oud Valkeveen. Waar wil 
je in? De Bijtjes, of durf jij misschien 
al in de nieuwe Draken achtbaan? We 
maken er een gezellige dag van.
Tijgeroog we gaan samen met de 
kinderen van Buitengewoon (‘t Mouwtje) 
op expeditie. Hoe dan? Dit zeggen we 
niet, jullie gaan het ervaren. Neem een 
lange broek, shirt met lange mouwen 
en stevige schoenen mee.

DINSDAG 30 APRIL

Toermalijn gaat klimmen, klauteren 
en spelen in speeltuin de Zoutkeet in 
Hilversum. 
Tijgeroog vandaag gaan jullie figuur- 

zagen! Wat wil je maken? Een vlieg-
tuig, beweegbare trekpop of iets heel 
anders? Kom maar op met je idee! Als 
we genoeg tijd overhouden doen we 
een spel in het heuveltjesbos, en anders 
doen we een spel op het plein.

WOENSDAG 1 MEI

Toermalijn en Tijgeroog zijn samen-
gevoegd en gaan pizza’s maken die we 
met de lunch op gaan eten. Daarna 
halen we een frisse neus en gaan we 
ons lekker uitleven in Heidezicht. 

DONDERDAG 2 MEI

Toermalijn, vandaag gaan we naar de 
Kemphaan in Almere om te klimmen 
en te klauteren en we gaan naar 
de boerderij. Trek oude kleding aan 
want we worden waarschijnlijk vies. 
Tijgeroog duikt ‘s ochtends de keuken 

in om iets lekkers te maken.  
De middag zal in het teken staan van 
onze eigen creativiteit. We leggen 
diverse soorten materialen op de tafels, 
en jullie mogen hierbij bedenken wat 
ermee te gaan doen. Als de creaties af 
zijn, presenteren we deze aan elkaar.

VRIJDAG 3 MEI

Tijgeroog en Toermalijn gaan gezamen- 
lijk naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
 Hier zijn we als BSO nog niet eerder 
geweest. Neem een kijkje in het techlab, 
 bezoek het modellenmagazijn, kijk 
naar treinen door de tijd en loop over 
het werkterrein. Er is zo veel te zien. 
Hoe leuk is dat?!

We spelen ook paaltjesvoetbal op  
het plein.
Toermalijn we gaan vandaag 
terracotta potjes versieren en vullen. 
We zaaien hier een voorkweek van 
moestuingroenten in.
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WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL

2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL

Toermalijn gaat creatief aan de slag 
en maakt wollen schaapjes. ‘s Middags 
leven wij ons uit in Heidezicht.
Tijgeroog we gaan naar Oud Valkeveen. 
Durf jij al in de nieuwe Drakenbaan? 
Zorg dat je niet te laat bent want we 
willen op tijd weg. 

WOENSDAG 24 APRIL

Toermalijn en Tijgeroog zijn samen-
gevoegd en de groep wordt omgetoverd 
tot een bakkerij. Dat wordt smullen.

DONDERDAG 25 APRIL

Toermalijn heeft een Rupsje-nooit-
genoeg-dag. We ‘beleven’ het boek. 
En verder maken we vlindertjes van 
wolletjes.
Tijgeroog gaat zich in het zweet 
werken bij kindersportcentrum 
SamSam in Utrecht. Hier kun je wel 
23 verschillende sporten beoefenen. 
Trek sportieve kleding aan,neem je 
gymschoenen mee (geen Euritmietjes) 
en natuurlijk een berg energie. 

VRIJDAG 26 APRIL

Tijgeroog maakt hele bijzondere 
pannetjes waar we zelf pannenkoekjes 
op gaan bakken. Hierbij maken we geen 
gebruik van de kookplaat. Nieuwsgierig 
geworden? Jullie gaan het zien!  


