
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 TALAMANDER

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
De gele en paarse groep gaan een 
T-shirt versieren in Koningsdagstijl. 
En we kunnen natuurlijk niet zonder 
kroon, dus deze gaan we ook  
knutselen.
De oranje, rode en blauwe groep 
zetten hun koksmuts op of trekken een 
lab-jas aan vandaag! Wij blijven nog 
even in de sfeer van Pasen, met lekkere 
hapjes. En je kunt experimenteren met 
verschillende proefjes. 
De groene groep speelt vandaag het 
spel Cluedo in het bos. Kom jij er als 

eerste achter wie er is vermoord?  
Wie het heeft gedaan, en welk moord-
wapen er is gebruikt? Het wordt een 
spannende dag.

WOENSDAG 24 APRIL
De gele en paarse groep hebben een 
ridders en jonkvrouwen dag. Wij gaan 
zwaarden, schilden en kroontjes maken. 
Je mag natuurlijk verkleed komen. 
De oranje, rode en blauwe groep gaan 
zelf haargel en lekkere body scrub 
maken. Maar we gaan ook sporten dus 
trek je sportkleding aan.
De groene groep gaat op de fiets naar 
Oud Valkeveen. Neem je eigen rugzak 
mee en bereid je voor op een gezellige 
fietstrip. Hoe zal de nieuwe Drakenbaan 
zijn? Dat wordt superleuk.

DONDERDAG 25 APRIL
De gele en paarse groep gaan naar 
Heidezicht. Lekker spelen en ravotten. 
Maar als het slecht weer blijkt te 
zijn, hebben we een verrassend thuis 
programma. 
De oranje, rode en blauwe groep 
bouwen hutten. En dat doen wij op een 
hele speciale locatie. Eén tipje van de 
sluier is: het is níet in het bos!
De groene groep houdt een High Tea 
Lunch. Hiervoor gaan we samen de 
lekkerste dingen klaarmaken. Denk 
aan wraps, verantwoorde cupcakes met 
geheime ingrediënten en overheerlijke 
sandwiches. Nom nom nom, krijgen 
jullie ook al trek? Deze dag sluiten wij 
af met een sporttoernooi, zorgen jullie 
voor snelle schoenen?

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
De gele en paarse groep gaan heerlijk 
spelen in Oud Valkeveen. Durf jij in de 
nieuwe achtbaan? Trek maar kleding 
aan die een beetje vies mag worden.
De oranje, rode en blauwe groep 
timmeren een plantenbak, en natuurlijk 
gaan we die ook beplanten. Heb jij 
groene vingers en welke plant of bloem 
vind jij het mooist?
De groene groep houdt een speurtocht 
door de wijk die we afsluiten met 
een keihard potje laser gamen op de 
Talamander. 

DINSDAG 30 APRIL
De gele en paarse groep hebben een 
hapjes dag. We maken de heerlijkste 
hapjes en tijdens de lunch eten we 
alles lekker op.
De oranje, rode en blauwe groep 
hebben een dag die nog geheim is. Je 
mag natuurlijk wel raden! 

De groene groep heeft een creatieve 
dag op de Talamander. Maar we gaan 
ook nog laten zien hoe sportief 
we eigenlijk zijn. Trek dus lekkere 
sportkleding aan. 

WOENSDAG 1 MEI
De gele en paarse groep maken een 
schilder kunstwerk maken, net als 
Rembrandt. ‘s Middags gaan wij ons 
heerlijk uitleven in de speeltuin.
De oranje, rode en blauwe groep gaan 
op expeditie. Wat zullen we onderweg 
allemaal tegenkomen en waar gaat 
onze expeditie eindigen? We gaan het 
meemaken op dit leuke avontuur.
De groene groep doet een foto-
speurtocht. Heb jij oog voor detail 
en een goed geheugen? Dan wordt 
vandaag een eitje!

DONDERDAG 2 MEI
De gele en paarse groep gaan fakkels 
maken voor Bevrijdingsdag, en ‘s 
middags gaan wij richting de heide 
voor een spelletje levend Stratego.

De oranje, rode en blauwe groep 
houden vandaag samen een sport-
toernooi. Als we zeggen home run, 
of quarterback weet jij dan al welke 
sporten wij gaan doen? Sportieve 
kleding gewenst.
De groene groep gaat naar het 
belevenissenbos in Lelystad. Maak jij 
het parcours af zonder in het water 
te vallen? Er is een buitendouche 
aanwezig. Neem voor de zekerheid een 
handdoek, schone kleren en schoenen 
mee. En trek natuurlijk kleren en 
schoenen aan die vies mogen worden. 

VRIJDAG 3 MEI
De gele en paarse groep gaat 
knutselen met zoutdeeg. Wie maakt de 
mooiste creatie?
De oranje, rode en blauwe groep 
vertrekken naar Natuurmonumenten.  
Er zijn verschillende activiteiten te 
doen en we leren veel over de natuur. 
Trek maar kleren aan die een beetje 
vies mogen worden?
De groene groep vertrekt met de 

VRIJDAG 26 APRIL
De gele en paarse groep gaan los 
want morgen is de Koning jarig en 
dat vieren wij alvast met onze eigen 
Koningsspelen. 
De oranje, rode en blauwe groep doen 
vandaag natuurlijk ook mee aan de 
Koningsspelen. In het oranje/rood/
wit/blauw komen mag natuurlijk! Trek 
gewoon je groepskleur aan dan zit je 
goed.
De groene groep slaat Koningsdag 
nooit over en daarom staat vadaag 
 geheel in het teken van de Konings-
spelen. Trek jij iets passends aan?

andere groepen van de Talamander naar 
Natuurmonumenten. Zorg wel voor 
kleding en schoenen die ietsepietsie 
vies mogen worden!


