
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

Toermalijn we lezen vanmorgen samen 
een verhaal over de boerderij. De lunch 
is vandaag op tijd want ‘s middags 
gaan we naar de geitenboerderij 
in Amstelveen. Je mag de geiten 
voeren, een flesje melk aan de kleine 
geitjes geven en heerlijk spelen in de 
speeltuin van de boerderij. Trek maar 
kleding aan die vies mag worden.

Tijgeroog we gaan lekker het bos in om 
een aantal spellen te spelen. ‘s Middags 
maken we lekkere hapjes die we daarna 
gezellig met elkaar opeten.

DINSDAG 

18 FEBRUARI

Toermalijn jullie mogen vandaag in de 
ochtend je eigen bloempot schilderen, 
waarna je er een zonnebloemzaadje in 
mag planten. Ga je het zaadje daarna 
goed verzorgen zodat je een mooie 
grote zonnebloem krijgt? In de middag 
gaan we heerlijk spelen in speeltuin 
Heidezicht.

Tijgeroog we gaan naar ‘Het woeste 
Westen’ een natuurspeeltuin in 
Amsterdam waar we de hele dag lekker 
kunnen spelen. Trek je kleding aan die 
vies mag worden?

WOENSDAG 

19 FEBRUARI

Toermalijn vanochtend mogen jullie 
een windgong gaan maken van takjes 
die je buiten vindt. Je mag de takjes 
ook nog verven als je dat mooi vindt. 
Na de lunch gaan we muziek maken. 
Een muzikale dag dus vandaag op de 
BSO!

Tijgeroog we hebben een toffe knutsel 
activiteit, maar wat we gaan maken is 
nog een verrassing.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Toermalijn we gaan vanochtend naar het 
Geologisch museum Hofland in Laren. 
Naar aanleiding van het boek ‘Max en 
de toverstenen’ mag je je eigen steen 
versieren. We gaan de stenen en mineralen 
in het museum bekijken en een wandeling 
maken door de stenentuin. Ook spelen we  
stenenmemory. We nemen onze lunch mee 
en eten die daar op. Daarna kunnen we in 
het bos achter het museum wandelen en 
spelen.

Tijgeroog we maken samen een lekkere 
appeltaart en spelen tik spelletjes op het 
plein en natuurlijk is er ook ruimte om 
lekker met je BSO vriendjes te spelen.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI

Toermalijn op de laatste BSO 
vakantiedag mag je meehelpen 
met koken. We maken couscous en 
natuurlijk eten we die bij de lunch op. 
In de middag maken we samen een 
vissenspel wat we daarna ook zelf gaan 
spelen. 

Tijgeroog gaat naar SamSam, de hele 
dag lekker klimmen, klauteren en 
spelletjes doen in dit grote indoor 
kindersport centrum. Trek maar 
sportieve kleding aan. 
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