
NB: Bij het samenstellen van het vakantieprogramma hebben wij rekening gehouden met de op dit moment geldende regels van het RIVM t.a.v. 

van de coronamaatregelen. Mochten deze maatregelen veranderen, dan kan dat leiden tot het aanpassen van de geplande activiteit. Houd voor 

de meest actuele informatie over het vakantie aanbod op de BSO daarom ook het Ouderportaal in de gaten. 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.

DINSDAG 

13 OKTOBER
Merels we zoeken buiten zelf de 
natuurlijke materialen om je eigen 
eekhoorn gaan maken. In de middag 
gaan we uitwaaien in de speeltuin en 
doen daar een kleine picknick.
Mussen wij doen vandaag samen met 
HCN een wol workshop. Ga je liever 
sporten buiten, dan kun je meedoen 
met verschillende sportactiviteiten op 
de velden van HCN. Lunchen doen we 
op onze eigen groep. En ook halen en 
brengen is op onze eigen groep.
HCN we krijgen vandaag samen met 
de mussengroep een wol workshop. 
Ook zullen we buiten bij HCN gaan 
ballontrappen.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Merels, Mussen en HCN vandaag gaan 
we met zijn allen naar speeltuin de 
Eekhoorn. Heerlijk spelen en klimmen. 
In de middag mag je met zelf gevonden 
materialen je eigen herfstschilderij 
maken. Trek maar lekker makkelijke 
kleding aan die vies mag worden. 

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Merels jullie mogen een eigen spinnen-
web maken van wol en natuurlijk met 
een spin. We gaan ook ‘spinneneitjes’ 
maken die we zullen opeten bij de lunch. 
In de middag gaan we een film kijken 
met popcorn en is er ruimte om lekker 
te spelen en spelletjes te doen.
Mussen wij gaan bij HCN piepschuim 
kunst maken, of een sokpop. Als er tijd 
over is doen we buiten spelletjes. We 
lunchen op onze eigen groep. Ook halen 
en brengen is op onze eigen groep.
HCN we gaan vandaag kunst maken met 
piepschuim en als je het leuk vindt mag 
je ook een sokpop maken. En ben je 
het binnen even helemaal beu dan kun 
je ook lekker naar buiten want op het 
veld bij HCN kunnen er allemaal leuke 
spellen gedaan worden.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Merels, Mussen en HCN we doen 
vandaag alle activiteiten samen en 
sluiten zo de vakantie gezellig af. 
Binnen maken spookjes met wuppies 
van ecoline en gaan we spijkerfiguren 
timmeren. Buiten kun je ook allerlei 
spelletjes doen. Zoals, kat en muis, 
estafette en tikspelletjes. En dan is de 
vakantie ineens al weer voorbij.  
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MAANDAG 

12 OKTOBER
Merels we gaan vandaag een kabouter-
dorp knutselen met paddenstoelen, 
dieren en natuurlijk kabouters. In de 
ochtend gaan we naar de gymzaal en 
daar gaan we allerlei kabouterspelletjes 
spelen. Na de lunch gaan we een 
kabouterspeurtocht doen.
Mussen jullie gaan op deze eerste 
vakantiedag in de ochtend sportieve  
tik en bal spelletjes doen in de gym-
zaal. In de middag maken we ons eigen 
blote voeten pad.
HCN vandaag gaan we op pad naar het 
belevenissenbos in Lelystad. Daar mag 
je de hele dag spelen en ravotten. Zorg 
ervoor dat je kleding draagt die vies 
mag worden?


