
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 
RAVELIJN

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
De Merels gaan naar de boerderij in de 
Hilversumse Meent. We bezoeken hier 
de koeien, kippen, konijnen en alle 
andere dieren. In de middag knutselen 
wij onze eigen gave dierenmaskers!
De Mussen zetten de gymzaal weer op 
stelten met onze sportman Guido. Trek 
maar gemakkelijke kleding aan! In de 
middag gaan we zachte schapen maken 
van wol en wattenstaafjes.
We toveren HCN om tot een toffe 
indoor speelruimte. Met touw en lint 
maken we loop- en kruipruimtes. Doe 
je best, je mag tijdens het lopen en 

kruipen namelijk niets raken, anders 
gaat het ‘alarm’ af!

WOENSDAG 24 APRIL
Heel Ravelijn gaat vandaag naar Oud 
Valkeveen! Heerlijk spelen en in alle 
attracties! Trek maar makkelijke kleding 
aan die een beetje vies mag worden. 

DONDERDAG 25 APRIL
De Merels gaan op kroontjes 
speurtocht. Het is tenslotte bijna 
Koningsdag. ‘s Middags houden we een 
oud-Hollandse spelletjesmiddag samen 
met de Mussen en HCN. Bij goed weer 
spelen we buiten op de sportvelden.
De Mussen maken een eigen Konings-
dag kroon. In de middag houden we 
een oud-Hollandse spelletjesmiddag 
samen met de Merels en HCN! Als het 
goed weer is, spelen we buiten op de 

sportvelden.
HCN start de dag met het maken van 
een kunstwerk. Ga jij met ijzerdraad 
en piepschuim aan de slag of ga je 
mozaïeken met pasta en zaadjes?  
’s Middags houden we samen met de 
Merels en de Mussen een oud-Hollandse 
spelletjesmiddag. Als het goed weer is, 
spelen we buiten op de sportvelden.

VRIJDAG 26 APRIL
Heel Ravelijn gaat op naar de vesting! 
We gaan er lekker spelen en halen een 
ijsje op de terugweg. Doe je goede 
wandelschoenen aan?! ‘s Middags maken 
we samen heerlijke borrelhapjes en 
kijken we een film.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
De Merels gaan in de ochtend naar de 
gymzaal. We gaan hier allemaal coole 
spelletjes met ballonnen doen. In de 
middag krijgen we verrassingsbezoek! 
Wie zal het zijn? 
De Mussen maken kralen van vilt die 
we gebruiken voor een ketting. 
‘s Middags lopen we via de vesting-
wallen naar de kinderboerderij en 
de speeltuin. Trek maar makkelijke 
schoenen aan waar je goed op kunt 
lopen.
HCN gaat iets stoers doen vandaag! 
Omdat jullie graffiti zo leuk vinden 
komt er iemand om jullie een profes-
sionele workshop te geven. Trek vooral 
oude kleren en schoenen aan. We zijn 
benieuwd wat jullie gaan maken.

DINSDAG 30 APRIL
De Merels maken zelf vissenkommen. 
Wat voor vissen zwemmen er in jouw 

aquarium? 
De Mussen hebben een schilderdag! 
Ben jij de nieuwe Rembrandt of 
Mondriaan? Je mag het vandaag laten 
zien. En van schilderen krijg je honger. 
Dus we gaan ook wat lekkers bakken!
HCN gaat buiten op zoek naar zoveel 
mogelijk bruikbare takken. Het liefst 
ook in katapult vorm. Na de lunch 
gaan we aan de slag met onze natuur 
creaties en maken we van deze takken 
hoedjes en als het lukt ook een kata-
pult. Zou hij werken? 

WOENSDAG 1 MEI
Heel Ravelijn knutselt vandaag 
een cactus van klei én we gaan op 
verrassingsuitje, wat zullen we gaan 
doen? We zeggen nog even niets want 
anders is het geen verrassing meer.
  
DONDERDAG 2 MEI
De Merels mogen vandaag cakejes 
bakken en versieren! En we brengen 
ook een bezoekje aan het Naarderheem. 
We gaan samen met de opa’s en oma’s 

leuke activiteiten doen! Kun jij al iets 
verzinnen?
De Mussen gaan naar het belevenisbos 
in Lelystad! Er zijn heel veel speel-
plekken, tientallen kilometers aan 
routes en waterpartijen. Trek dus maar 
oude en/of makkelijke kleren aan.
Bij HCN zet iedereen een koksmuts 
op. We gaan met elkaar heerlijke pasta 
maken en opeten. Daarna gaan we 
naar buiten en spelen we, als team, 
een door jullie gekozen spel. Sportieve 
kleding is wel handig!

VRIJDAG 3 MEI
Heel Ravelijn gaat  naar de kinder-
boerderij in Diemen. We gaan daar de 
dieren bekijken, lekker picknicken en 
natuurlijk spelen. Als we weer terug 
zijn bij Ravelijn spelen we allemaal 
verschillende spelletjes en dan zit de 
vakantie er weer op!


