
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 VILLA 
ZEEZICHT

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Geel begint deze vakantie op de groep. 
Een aantal kinderen gaat takken verven 
die we in het bos gevonden hebben 
en een aantal kinderen maakt mooie 
lentebloemen. Later gaan we met zijn 
allen uitrazen op het veldje naast de 
Villa. We sluiten de dag af met thee en 
heerlijke zelfgebakken koekjes.
Oranje en Turquoise zorgen jullie dat 
jullie goed zijn uitgeslapen? Vandaag 
gaan we er een sportieve dag van 
maken met een echt fitnesscircuit. Trek 
dus maar sportieve kleding aan. 
’s Middags doen we het iets rustiger 

aan en eindigen we met pannenkoeken 
op de groep. 

WOENSDAG 24 APRIL
Geel, Oranje en Turquoise gaan er 
vandaag samen op uit met de bus! 
Waar we naar toe gaan, is nog een 
verrassing. We nemen lunchpakketjes 
mee en gaan op een mooi plekje 
heerlijk picknicken.

DONDERDAG 25 APRIL
Geel… het is bijna zo ver: de Koning 
wordt een jaartje ouder. Voor die 
bijzondere dag gaat een groepje een 
mooie kroon maken, en een koninklijke 
vlag om mee te zwaaien. Een ander 
groepje leert het dansje de PASAPAS 
van Kinderen voor Kinderen. Na de 
lunch worden we mooi geschminkt, en 
doen we disco-stoelendans.

Oranje trek jullie wandelschoenen aan 
en kleding die vies mag worden! We 
gaan vandaag lekker naar buiten en 
spulletjes verzamelen waar we later 
op de Villa iets leuks van kunnen 
timmeren. En na al dat harde werken 
verdienen we een heerlijke tosti.
Turquoise willen jullie ook net zo 
kunnen schilderen als Rembrandt? 
Dan mag je dit absoluut niet missen. 
Wij gaan zelf aan de slag met doek en 
verfpalet. ’s Middags gaan we samen 
een heerlijke gezonde groentesoep 
maken.

VRIJDAG 26 APRIL 
Geel haalt de lente naar binnen. We 
gaan een mooi plantenbakje versieren 
en daar zaadjes in zaaien. We maken 
een lentewandeling door Muiderberg en 
spelen bij het speeltuintje in de Kuil.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Geel het is tijd voor kunst. We halen 
schorten, verf en zelfgemaakte 
stempels tevoorschijn en gaan met 
een groepje kunstwerken maken! Het 
andere groepje maakt kaasstengels. 
Na afloop gaan we lekker spelen in 
de gymzaal. Wat dacht je van het 
kleurenspel? Hoepel zoeken op muziek 
of Commando: alle vogels vliegen? En 
we gaan ook nog lekker naar buiten.
Oranje welke leuke spelletjes of speel-
goed hebben jullie thuis? Vandaag mag 
je iets leuks meenemen wat je aan de 
andere kinderen kunt laten zien en 
waarmee jullie samen kunnen spelen. 
’s Middags maken we iets lekkers maar 
wat dat is, is nog een verrassing.
Turquoise vandaag maken jullie je 
eigen unieke windhaan. Zodat je 
kunt zien vanuit welke hoek de wind 
waait. In de middag gaan we heerlijke 
hamburgers bakken.

DINSDAG 30 APRIL
Geel trek jullie wandelschoenen maar 
aan. Jullie gaan op scharrel-avontuur. 
Gewapend met een vergrootglas gaan 
we dingen verzamelen uit de natuur. 
Zijn er al vogelnestjes? Kun je deze 
bloemen drogen? Als lunch bakken we 
een lekker eitje. ‘s Middags knutsel je 
een vogel maar lekker chillen op de 
groep mag ook.
Oranje we gaan een spelletje doen. 
We moeten goed naar elkaar luisteren 
en elkaar helpen. We leggen met een 
blinddoek een parcours af. Verder gaan 
we naar buiten om allemaal grote 
takken te verzamelen zodat we onze 
eigen tipi kunnen bouwen. Later in 
de middag gaan we met zijn allen iets 
lekkers eten.
Turquoise moet vandaag op de fiets 
komen. We gaan de hele dag naar 
buiten voor een bloesemtocht en 
tussendoor stoppen we natuurlijk voor 
een heerlijke picknick.

WOENSDAG 1 MEI
Geel heeft een spelletjes dag. Je 
mag je favoriete spelletje van thuis 
meenemen naar de Villa. Dan kunnen 
we dat samen spelen. We gaan met een 
klein groepje een uitgebreide lunch 
bereiden. Als we die op hebben en we 
barsten weer van de energie gaan we 
met de hele groep een estafetteloop 
doen op de dijk.
Oranje en Turquoise spelen vandaag 
Twister. Wie blijft er als laatste over? 
We maken vandaag ook de tipi af waar 
we gisteren aan begonnen zijn. 

DONDERDAG 2 MEI
Geel heeft een proefjes-dag. Als echte 
laboranten gaan we aan de slag. We 
gaan allemaal dingen ontdekken: Blijft 
een rozijn drijven? Kun je met zeepsop 
verven? Hoe krijg je een ei in een fles? 
Er zijn proefjes voor binnen, maar ook 
voor buiten. Dit doen we steeds in 
kleine groepjes.

Oranje en Turquoise vandaag mogen 
jullie in je meest coole outfit naar de 
Villa komen. We gaan een discofeest 
bouwen. Muziek aan, lekker dansen, 
schminken, verkleden, opmaken, net 
wat je zelf wil. We spelen ’s middags 
ook nog ‘ra ra wie ben ik’.

Oranje en Turquoise gaan vandaag op 
stap naar de zorgboerderij. Trek maar kle- 
ding aan die een beetje vies mag worden. 

VRIJDAG 3 MEI
Geel, Oranje en Turquoise vandaag 
gaan we samen weg. Met zijn allen 
in de Villabussen naar de speeltuin 
in Baarn. Leef je lekker uit in deze 
oergezellige speeltuin.


