
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 
‘T MOUWTJE

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL 
De Heli’s en de Jumbo’s hebben een  
piraten- en prinsessendag. Kom ver-
kleed en wordt geschminkt. ‘s Middags 
maken we een schatkaart en doen we 
een speurtocht op het grote plein.
Het is dierendag bij de Starkids, 
Starbase, Moonkids en Grote beer. 
We gaan met een aantal kinderen naar 
de kinderboerderij in Huizen, spelen 
levend ‘Wie is het?’ en gaan een lolly-
stick knutselen. 
Buitengewoon gaat een kookvlog maken. 
Hoeveel likes kunnen we krijgen met onze 
trendy recepten? Bedenk, kook en film.

WOENSDAG 24 APRIL
De Heli’s en de Jumbo’s gaan naar de 
speeltuin, de achterblijvers gaan lekker 
knutselen en lente dieren maken. 
Het is bijendag bij de Starkids, 
Starbase, Moonkids en Grote beer.  
We gaan op bezoek bij een echte imker. 
En we gaan ook koken met honing, 
leren bijen teken en ballonfiguren 
vouwen.
Buitengewoon gaat struinen in het 
bos. We doen toffe spellen in team-
verband. Kom maar op de fiets en trek 
oude kleren aan. 

DONDERDAG 25 APRIL 
Muziek bij de Heli’s en de Jumbo’s! 
Heb jij al eens een muziekinstrument 
gemaakt? Vandaag gaat dat gebeuren 
en in de middag geven we een concert 
op het podium.

Starkids, Starbase, Moonkids en  
Grote beer maken een gezonde 
smoothie, spelen ‘rara wat zing ik’ en 
gaan naar het bos om daar ‘wat zie ik 
in de natuur’ te spelen. Verder maken 
we houtskool tekeningen en gaan we 
t- shirts beschilderen.
Buitengewoon krijgt veel spanning 
en sensatie te verduren vandaag. We 
houden een dropping!! Vind je weg 
terug en voer onderweg verschillende 
opdrachten uit. 

VRIJDAG 26 APRIL
De Heli’s en de Jumbo’s gaan plantjes 
kweken. In de middag bakken we 
lekkere pizza’s. En je kunt ook een 
mooie kleurplaat van Koning Alexander 
en Koningin Maxima maken.
De Starkids, Starbase, Moonkids en  
Grote beer hebben een paardendag.  

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL 
De Heli’s en de Jumbo’s gaan 
schilderen op muziek. In de middag 
brengen we een bezoekje aan de 
kinderboerderij.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en Grote beer hebben vandaag een 
‘hypedag’. We gaan aan de slag met 
diverse hypes. We maken slijm, spelen 
Fortnite na, tekenen eenhoorns en 
doen de schoonmaak challenge.  
Kun jij nog iets verzinnen?
Buitengewoon gaat samen met BSO 
Michaël op expeditie. Opdrachten als 
in Expeditie Robinson en een echte 
eilandraad zullen niet ontbreken. Zorg 
dat je goed ontbijt en kom op de fiets.

DINSDAG 30 APRIL
De Heli’s en de Jumbo’s hebben een 
(verrassings)uitje vandaag. Een aantal 
kinderen gaat mee en de thuisblijvers 
kijken een film, maken popcorn en 
spelen een Cluedo spel in de hal.

De Starkids, Starbase, Moonkids en 
Grote beer houden een geologische 
dag. We gaan met een paar kinderen 
naar het geologisch museum. De 
thuisblijvers maken fossielen, leren 
over kristallen en we gaan aan de slag 
met speksteen.
Buitengewoon gaat vandaag met de 
trein naar Amsterdam en bezoekt het 
wetenschapsmuseum Nemo. Dat wordt 
een superleuke dag. Kom maar allemaal 
op de fiets dan zijn we sneller op het 
station. (Als je een museumkaart hebt, 
mag je die meenemen!)

WOENSDAG 1 MEI 
De Heli’s en de Jumbo’s gaan 
kokkerellen. We maken gezonde koekjes 
die vast heerlijk smaken met een kopje 
thee. ‘s Middags gaan we lammetjes 
maken/tekenen/schilderen /plakken. 
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en Grote beer gaan met een aantal 
kinderen naar Oud Valkenveen. 
De thuisblijvers zijn creatief met 
broodbeleg, doen een competitie 
flessenvoetbal en maken gezonde  

wraps (die natuurlijk ook opgegeten 
moeten worden).
Buitengewoon gaat vandaag een 
fotospeurtocht door Bussum houden. 
Trek lekker lopende sportschoenen aan 
en maak vooral veel lol onderweg.

DONDERDAG 2 MEI 
De Heli’s en de Jumbo’s gaan naar een 
speeltuin. Welke dat is, is nog even een 
verrassing. In de middag kijken we een 
leuke (lente)film en daarna maken we 
een tekening over de film.
De Starkids, Starbase, Moonkids 
en Grote beer hebben een dag vol 
verrassingen. En we maken ook een 
verrassingsuitje. 
Buitengewoon gaat een ouderwets 
dagje spelen in Oud Valkeveen. Zou  
de nieuwe Drakenbaan al open zijn?  
We gaan op de fiets dus vergeet die 
niet mee te nemen. 

VRIJDAG 3 MEI
De Heli’s en de Jumbo’s gaan naar het 
bos. Trek dus je oude kleren en laarzen 
aan. In de middag spelen we het leuke 

We gaan op bezoek bij het paarden-
kamp in Soest. We doen een toffe 
paardenquiz en spelen paardje prik.  
Buitengewoon houdt haar eigen 
Koningsspelen op ’t Mouwtje. Trek je 
sportkleding aan. Een rood, wit, blauw 
of oranje tintje wordt gewaardeerd!

spel ‘wie of wat ben ik?’
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
Grote beer houden een echte sportdag. 
In de ochtend starten we met een 
bootcamp in het bos. De thuisblijvers 
doen sport try-outs op ‘t Mouwtje. 
Verder maken we een sportdrankje, 
gezonde energie bars en onze eigen 
sportattributen.
Bij Buitengewoon houden we vandaag 
een sportieve Honkbal Clinic. Heb je dit 
al ooit gedaan, dan weet je hoe leuk 
het is! Trek maar fijne sportkleding aan. 


