
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
Geel wij verdiepen ons in het 
onderwater leven en knutselen allerlei 
zeedieren. Als lunch eten we een 
versgebakken pizza die we in groepjes 
zelf gemaakt hebben. ‘s Middags gaan 
we naar de gymzaal. Daar gaan we 
dansen, rennen en spelen we het grote-
vis-vang-spel.
Oranje vanmorgen timmer je er in 
het atelier op los. Met hout, hamers 
en spijkers maak je je eigen kunst of 
griezel. Na de lunch waaien we uit 
langs het strand en gaan we lekker 
spelen bij de zeemeeuw. Als we terug 
zijn maken we met een klein groepje 
zelf cruesli-koeken.
Turquoise laten we de groep nog 
mooier maken met onze eigengemaakte 
kunst aan de muur. Weet jij al wat 
voor schilderij jij gaat maken? Heel 
kleurrijk of misschien wel zwart wit? In 
de middag gaan we koken en met zijn 
allen lekker warm eten. En natuurlijk is 
er tijd om binnen en buiten te spelen.

MAANDAG 

17 FEBRUARI
Hoera geel het is de eerste dag van de 
vakantie. We beginnen hem met een 
´relaxte dag´. Kom je in je pyjama, 
onesie of neem je een gezellige knuffel 
mee? We knutselen een mooi Zee-
panorama en een levensechte boot. In 
de middag halen we een frisse neus en 
spelen we inktvis-tikkertje op het veldje.
Oranje jij maakt vandaag je eigen 
fantasiedier dat in of op het water 
leeft. Wie maakt het gekste en meest 
originele dier dat in het water leeft? 
Ze krijgen allemaal een mooie plek in 
onze onderwaterwereld op de gang! Als 
lunch maken we pasta a la Villa. In de 
middag is het Game Time in de gymzaal. 
In 2 teams spelen we uitdagende 
spellen zoals de mummi, skippybal in 
de lucht, wintersport estafette en het 
superspannende rups spel.
Turquoise welkom op de eerste dag 
van je vakantie. Vandaag staat bol van 
de creativiteit. Wij leggen alles klaar. 
Schroevendraaiers, boutjes, schroefjes en 
hout. Je mag timmeren en zagen. Mocht 
je liever op een andere manier creatief 
zijn dan kan je leuke dromenvangers 
maken of een gezellige slinger van stof. 

BSO VILLA 
ZEEZICHT  

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Geel, Oranje en Turquoise we hebben 
een verrassingsdag. We gaan allemaal 
gezellig op pad met de villabussen. 
Waarheen? Dat is nog een verrassing.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Geel het is show time! Door middel 
van een quiz testen we jullie kennis 
van zeemonsters, zoetwatervisjes, 
duikboten en zeemeerminnen. We 
luisteren naar zee geluiden en kijken 
of we het geluid van een dolfijn of een 
orka kunnen herkennen. In de middag 
bakken we ‘zeebanket’. De koekjes eten 
we bij een kopje thee.
Oranje wij houden een spelletjesdag. 
In groepjes maak je vanmorgen je eigen 
spel. Hier maken we een echt spelcircuit 
van. Welk spel vinden jullie het leukst 
en wie wordt de winnaar? Voor de lunch 
maak je je eigen mini pizza en verse 
smoothie en in de middag spelen we 
panna voetbal en tikspellen buiten. We 
eindigen met een kopje thee en het 
‘wat-is-er-anders-aan-tafel-spel?

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Geel /Oranje/Turquoise vandaag staat 
in het teken van bewegen. We zetten 
de sportzaal op zijn kop. En na al 
dat bewegen moet je even bijtanken. 
We maken daarom zelf wraps en eten 
deze op. Is er nog tijd over en is het 
lekker weer? Dan doen we nog een leuk 
buitenspel. 

Turquoise hebben jullie goed geslapen? 
We hebben een leuke dag voor de boeg. 
We gaan namelijk gezellig zwemmen 
dus neem je zwemkleding en handdoek 
mee. Als we terugkomen gaan we 
bijkomen in ‘de filmzaal’. We kijken 
gezellig samen een film met popcorn. 


