
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
We beginnen deze vakantie met een 
feestelijke dag. We vieren vandaag 
carnaval op de BSO dus kom maar 
lekker verkleed. We lopen de polonaise, 
gaan elkaar schminken en maken zelf 
maskers. Voor de lunch maken we 
Carnavals-feest-soep. Dit wordt een 
heerlijke dag!

DINSDAG 

18 FEBRUARI
Ga je mee naar Natuurmonumenten 
voor een speurtocht? We gaan takken 
zoeken waar je een dier van kunt 
maken, bomentikkertje spelen en 
we spelen het dierengeluiden spel. 
Als het droog weer is nemen we een 
picknicklunch mee. En als er sneeuw 
ligt gaan we heuvel glijden met 
sleetjes bij de Bantam. (oh wat zou dat 
leuk zijn)

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
We doen vandaag een superleuke 
speurtocht. Daarna gaan we lekker 
onze eigen mini appeltaartjes maken 
en bakken. Wat zal het lekker ruiken 
op de groep. Na de lunch hebben we 
leuke activiteiten verzonnen en is er 
natuurlijk ruimte om lekker te spelen.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Het is dan wel niet echt winter maar we 
gaan vanmorgen toch vogelvoer maken 
voor de vogels. Als lunch staat er iets 
superleuks op het programma. We 
nemen een grote plaat, kleine stukjes 
vlees, stokbrood, salade en gezonde 
sausjes en bakken maar!  ‘s Middags 
gaan we pinda’s rijgen en een tof 
buitenspel doen.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Op deze laatste vakantiedag gaan we 
creatief aan de slag. Om de vogels deze 
winter warm te houden knutselen we 
een eigen vogelhuisje. Daarna maken 
we een mooie boswandeling. Trek maar 
kleding aan die een beetje vies mag 
worden en vergeet niet je laarzen mee 
te nemen.
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