
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!

MAANDAG 

17 FEBRUARI
Oranje boven en Prins heerlijk jullie 
krijgen vanmorgen een supertoffe 
workshop streetdance. Trek je sportieve 
kleding aan? Na de lunch spelen we 
zelfgemaakte memory en gaan we 
lekker naar buiten om een frisse neus 
te halen.

Vlag en wimpel houden een Oud-
Hollandse spelletjesdag. Koekhappen, 
zaklopen, spijkerpoepen alles 
komt voorbij. s’ Middags gaan we 
wandelen en spelen op de hei. Willen 
jullie vandaag allemaal jullie fiets 
meenemen?

DINSDAG 

18 FEBRUARI
Oranje boven en Prins heerlijk wij 
toveren de ruimte om tot een echte 
bakkerij en gaan broodjes bakken. En 
we blijven bakker vandaag. Na de lunch 
maken we namelijk broodjes voor de 
vogels. We sluiten de dag af met de 
inmiddels beroemde ‘Emma bingo’.

Vlag en Wimpel wij gaan wat leuks 
doen vandaag! We krijgen namelijk een 
pizza workshop bij Restaurant Leuk 
in Bussum. Gaaf he! Wat is er veel te 
leren in een echte restaurant keuken. 
En natuurlijk is er ook tijd om even 
lekker te spelen in hun speelkelder. 
Komen jullie vandaag a.u.b. ook weer 
op de fiets naar de BSO? 

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Oranje boven, Prins heerlijk, Vlag 
en Wimpel wij houden vanmorgen 
met elkaar een toffe speurtocht. Na de 
lunch maken en bakken we zelf mini 
appeltaartjes. Als die in de oven staan 
is er ruimte om lekker te spelen met je 
vriendjes. Als de taartjes afgekoeld zijn 
gaan we ze natuurlijk proeven. 

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Oranje boven en Prins heerlijk 
vandaag krijgen we bezoek van 
een ‘reptielen man’  met dieren 
die je meestal niet op een normale 
vakantiedag ziet. Misschien mag je ze 
zelfs wel even aanraken! Maar alleen 
kijken mag ook hoor. In de middag 
versieren wij stenen met insecten, 
houden we een speurtocht op BSO 
Emma en maken we appeltaartjes.  

Vlag en wimpel wij krijgen ‘spannend’ 
bezoek. Er komt iemand langs die 
verschillende reptielen meeneemt. Heb 
jij wel eens een vogelspin, slang of een 
salamander van dichtbij gezien? Je mag 
ze misschien wel aaien of vasthouden! 
Alleen kijken mag natuurlijk ook. 
Er valt genoeg te leren vandaag. ‘s 
Middags kijken we een jungle film en 
maken we van klei een reptiel.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Oranje boven, Prins heerlijk, Vlag 
en Wimpel trek vandaag je laarzen 
en een warme jas aan. We maken, 
op deze laatste vakantiedag, een 
heerlijke boswandeling. Verder maken 
we vogelhuisjes. Zouden de vogels nog 
behoefte hebben aan een warm huisje? 
Nou anders wordt het gewoon een 
zomerverblijf.
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