
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
Spetters 1 en 2 wie heeft het meest 
geluk met Bingo en verdient een leuke 
prijs? Laat de ballen maar rollen. Na 
de lunch houden we een wie-maakt-
de-mooiste-en-lekkerste-cupcake-
wedstrijd. En daar komen we alleen 
achter door ze goed te bekijken en 
te proeven. Dit wordt letterlijk een 
heerlijke eerste vakantiedag.

DINSDAG 

18 FEBRUARI
Spetters 1 we houden vandaag een 
grote knutsel dag en gaan aan de slag 
met carnavals maskers. Herkennen 
jullie elkaar nog? Verder maken we 
feestslingers. En natuurlijk gaan we 
ook nog lekker naar buiten om uit te 
waaien en spelletjes te spelen.

Spetters 2 trek maar een sportieve 
outfit aan want vandaag gaan 
we naar Sam Sam (het eerste 
kindersportcentrum ter wereld). 
Voetbal, hockey, trampolinespringen, 
turnen, squash, klimmen, luchtkussen 
springen. Jij kunt het er allemaal doen 
en je kiest zelf wat je leuk vindt.

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Spetters 1 we gaan een heel groot 
carnavalsdoek maken en versieren. En 
we maken ook vrolijke posters. Verder 
houden we een wedstrijd wie-maakt-
de-mooiste-praalwagen? En wie gaat 
er met de prijs voor mooiste wagen 
vandoor? 

Spetters 2 houdt vandaag een 
wedstrijd praalwagen maken. Wie 
maakt de mooiste carnavals praalwagen 
en wie gaat er met de prijs voor de 
mooiste, praalwagen vandoor?

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Spetters 1 we maken er vandaag een 
super chill dag van. We kijken een film 
en eten daar lekker popcorn bij. In de 
middag bakken we pizza’s en maken 
we wraps. Omdat we ook nog willen 
bewegen doen we een uitgebreide 
stoelendans met lekkere muziek. 

Spetters 2 kun jij je benen in je nek 
leggen en aan helemaal niets denken? 
Ontdek het tijdens de Spetters Yoga 
Sessie. Daarna zijn we natuurlijk 
helemaal zen en gaan we lekker 
relaxen met een film en popcorn. Er is 
vandaag ook ruimte om te spelen en te 
knutselen.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Spetters 1
We gaan vandaag op uitje naar 
kidsplayground Almere en daar gaan we 
klimmen, klauteren en gek doen. We 
gooien al onze energie eruit en lunchen 
daar.

Spetters 2
Maak je eigen carnavalskostuum van 
kranten en doe mee aan de doldwaze 
modeshow! We maken er een feestje 
van! Er is tijd om lekker te spelen 
en dan is ineens de vakantie alweer 
voorbij.

BSO DE 
SPETTERS 


