
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 
SPETTERS 

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Spetters 1 heeft een muziek dag. We 
doen een muziekquiz en verschillende 
muzikale spelletjes. In de middag 
maken we gezonde cakejes.
Spetters 2 gaat op speurtocht door 
Muiden en houdt een spelletjesmiddag. 
Je mag je eigen spelletje van thuis 
meenemen.

WOENSDAG 24 APRIL
Spetters 1 en 2 gaan vandaag samen 
leuke dingen doen. We starten met een 
sport en spel ochtend bij speeltuin de 
Plaat en krijgen ’s middags een toffe 
kookworkshop van Karin.

DONDERDAG 25 APRIL
Spetters 1 gaat naar de geiten-
boerderij. Wat weet jij eigenlijk 
allemaal van geiten? Weet jij bijvoor-
beeld wat ze eten? En kunnen ze ook 
staand slapen?
Spetters 2 maakt een hotel waar de 
insecten in kunnen overnachten.  

’s Middags  gaan we lekker alle energie 
in de gymzaal er uitgooien met ‘Johan 
Cruijff-en’. 

VRIJDAG 26 
Spetters 1 en 2 zijn samengevoegd en 
hebben een verrassingsuitje. Wat dat 
is, zeggen we nog niet maar raden mag 
natuurlijk altijd! 

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Spetters 1 gaat vandaag naar Oud 
Valkeveen. Zou de nieuwe Drakenbaan 
al open zijn? Trek maar makkelijke 
kleding aan die vies mag worden.
Spetters 2 maakt een vogel voederbol. 
Ja, zelfs in de lente mogen we ze wel 
een klein beetje verwennen. ‘s Middags 
krijgen wij een kookworkshop van 
Karin.

DINSDAG 30 APRIL
Spetters 1 maakt een leuke voorjaars 
knutsel waarbij de bloemen in de 
lucht vliegen. We gaan ook nog naar 
speeltuin de Plaat en daar doen we 
allemaal leuke buitenspelletjes. 

Spetters 2 gaat naar Samsam 
in Utrecht. Dat is een heel gaaf 
kindersportcentrum waar je wel 23 
verschillende sporten onder 1 dak kunt 
doen. Doe sportieve kleding aan waar 
je lekker in kan bewegen.

WOENSDAG 1 MEI
Spetters 1 en 2 maken vandaag een 
uitstapje naar de kringloopwinkel. Je 
mag daar iets kopen wat we daarna 
nog mooier gaan maken op de groep. 
We hebben verf, stiften, stickers, lijm 
en glitters. Alles om je kunstwerk te 
pimpen. 

DONDERDAG 2 MEI
Spetters 1 jullie hebben een 
sprookjesdag. Je mag natuurlijk 
verkleed komen als je favoriete 

sprookjespersonage. We gaan 
geluksstenen maken en spelletjes 
spelen in sprookjessfeer. 
Spetters 2 is deze week druk met 
vogels. Vandaag maken we een 
vogelhuisje waar de vogels in kunnen 
overnachten. En trek je sportieve 
kleding aan want we gaan naar de 
gymzaal voor bunker trefbal. 

VRIJDAG 3 MEI
Spetters 1 en 2 hebben een 
spelletjesdag. Alle spelletjes mogen 
zowel buiten als binnen.  Je mag 
natuurlijk zelf je favoriete spel 
meenemen. 


