
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 gaan lekker naar buiten. In het 
bos doen we spelletjes en zoeken 
we mooie takken om kransen van te 
maken. Die kunnen we later op de 
groep versieren met droogbloemen en 
andere versiersels. We maken een lekker 
vuurtje en bakken er broodjes boven 
en die eten we op met een warme 
kom soep. Trek maar warme kleding en 
schoenen aan die vies mogen worden.

DINSDAG 

18 FEBRUARI
Kleding pimpen is hot. Neem je oude 
T-shirts, broeken of iets anders, wat 
je nieuw leven in wil blazen, mee. Wij 
leren je hoe je die een nieuwe look 
kunt geven. Door te knippen, scheuren, 
tekenen, sprayen, naaien. Zelfs oude 
sneakers kunnen gepimpt worden. En 
natuurlijk hoort daar ook een fotoshoot 
bij. We maken foto’s van elkaar tegen 
een zelf ontworpen achtergrond. 
Oproep: verzamel thuis dus al wat oude 
kleren en neem die mee.

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
We zijn vandaag bij BSO Emma en 
houden samen met hen een chilldag. 
We noemen het ‘een break in de week’. 
Trek je zachtste onesie aan, neem je 
knuffels mee. We maken appeltaartjes, 
loungen met Donald Ducks, doen 
spelletjes, bouwen hutten, maken een 
gezellige bioscoop met een fijne film 
en halen ook nog even een frisse neus 
als we een speurtocht doen. Klinkt dat 
niet fijn? 

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Restaurant Spiegelweide is de hele 
dag open. We maken sushi en andere 
heerlijke gerechten. We dekken de 
tafels extra mooi en genieten van ons 
zelfgemaakte eten. Zullen we de taken 
verdelen? Wie gaat er koken, wie kan 
het restaurant sfeervol inrichten en 
wie is een kanjer in het opdienen? En 
zouden er dan ook nog goede afwassers 
zijn of gebruiken we daar de vaatwasser 
voor? En natuurlijk gaan we ook nog 
even uitwaaien buiten.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Vandaag zijn we bij BSO Emma en we 
maken samen met hen een heerlijke 
boswandeling. Daarna maken we 
vogelhuisjes en sluiten we de vakantie 
samen af. Trek je warme kleding aan 
die vies mag worden?

BSO 
SPIEGELWEIDE   


