
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!

DINSDAG 

18 FEBRUARI
De Heli’s, de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote beer krijgen 
bezoek van hele spannende dieren. 
Exotus Serpenti komt vandaag langs en 
ze nemen allerlei reptielen mee. Je kunt 
dus van hééél dichtbij kennis met ze 
maken. Durf jij er één vast te houden?
Starkids, Starbase, Moonkids en de 
6+ kinderen van de Grote beer het is 
bijna Carnaval en daarom komen wij op 
‘t Mouwtje alvast in de stemming! Wij 
gaan deze dag blik gooien, waterpong 
en bingo spelen, feesten in de disco, 
schminken, een ballonnenrace houden 
en nog veel meer. We maken zelf ook nog 
lekkere drankjes. Kom gezellig verkleed.
Buitengewoon gaat vandaag een GPS 
speurtocht doen in de natuur. Lukt het 
jou om met de gps de weg te vinden? 
En wie weet ontdek je onderweg nog 
toffe nieuwe dieren en planten!

MAANDAG 

17 FEBRUARI
De Heli’s, de Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote beer vieren 
carnaval! Kom gezellig verkleed. We 
gaan in polonaise door het Mouwtje. 
Er wordt geschminkt, en we zingen 
carnavals liedjes.
De Starkids, Starbase, Moonkids en de 
6+ kinderen van de Grote beer maken 
vandaag een tropische vissenkom. 
Hoe goed ben jij in het oplossen van 
opdrachten? En vind jij de uitgang van 
de Escaperoom? Na de lunch gooien 
we onze armen en benen los voor een 
middag BSO in beweging. Als er tijd 
over is gaan we tuinkers planten. 
Buitengewoon wij maken er een 
sportieve dag van vandaag. Trek 
je sportkleding aan en vergeet je 
sportschoenen niet. We gaan zowel 
in de ochtend als na de lunch 
sportactiviteiten doen.

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
De Heli’s en Jumbo’s houden een 
spelletjesdag. We gaan spelletjes 
verzinnen, maken en spelen. We spelen 
jeu du boules, maken een dartbord 
op de muur en gaan darten met 
pomponnetjes, gaan sjoelen en spelen 
buiten ‘levend memorie’.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
gaan gezellig met brooddeeg aan de 
gang. We maken een sneeuwpop. Verder 
spelen we ‘minute to win it’. Hoeveel 
spelletjes kun jij spelen in 1 minuut? 
Verder gaan we lekker bewegen in de 
gymzaal. En daarna bouwen we onszelf 
van Kapla en Clicks. 
Buitengewoon we gaan een dagje 
weg… maar waarheen? Dat blijft nog 
een verassing.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
De Heli’s ,Jumbo’s en de jongste 
kinderen van de Grote beer gaan 
‘Koken met Karin’. Karin komt een 
kookworkshop geven. Hou je van quiche, 
of wil jij zelf een rozijnenbroodje maken? 
Karin gaat het je leren. Je kunt je eigen 
koksmuts en schort maken zodat je niet 
vies wordt. Dat wordt smullen.
De Starkids, Starbase, Moonkids en 
de 6+ kinderen van de Grote beer 
houden een MOUWTJE GOT TALENT 
SHOW met een echte prijs! Ben jij goed 
in zingen, dansen of kan jij heel goed 
breakdancen? Dan is dit je kans om het 
te laten zien. Er is vandaag tijd om je 
act voor te bereiden. Om de dag af te 
sluiten maken we verschillende hapjes 
en gaan lekker borrelen.
Buitengewoon ‘Welkom-in-de-
feesttent-doe-maar-lekker-maf’. 
Vandaag is het carnaval op de BSO 
dus kom lekker verkleed. We oefenen 
de polonaise op diverse hits en 
zullen in de middag het centrum van 
Bussum onveilig maken met te gekke 
opdrachten.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
De Heli’s en de Jumbo’s gaan er 
gezellig op uit. Mits het goed weer 
is. Waar we heen gaan is nog een 
verrassing. Als we niet allemaal in de 
bus kunnen, houden de thuisblijvers 
een dierenspeurtocht. Kun jij alle 
dieren vinden? Er is vandaag ook lekker 
ruimte om zelf te spelen. 
Starkids, Starbase en de Moonkids 
vandaag gaan we hout bewerken. 
We gaan timmeren, zagen, boren 
en schilderen. Je kunt kiezen uit 
verschillende projecten en krijgt de 
hele dag de tijd. Aan het eind van de 
dag mag je je kunstwerk mee naar huis 
nemen. Denk aan een knikkerbaan, 
flipperkast, spijkerkunst of een 
vliegende mobiel. 
Buitengewoon heeft een creatieve 
(kook)dag. In de ochtend gaan we los 
in de keuken en gaan we vegan (maar 
vooral lekkere) hapjes voor bij de lunch 
maken. ’s Middags zijn we creatief op 
een andere manier en is er ruimte om 
lekker te spelen. 

BSO ‘T 
MOUWTJE 


