
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.

BSO 
’T SPIEGELTJE EN 
SPIEGELBEELD

DINSDAG 

13 OKTOBER
Vandaag maak je je eigen achtbaan  
met jezelf in de hoofdrol.  
s ’Middags verwennen we onszelf met 
zelfgemaakte popcorn want dat hoort 
bij een kermis of pretpark. Ook vandaag 
werken we aan de eindvoorstelling. 

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Kom je verkleed naar de BSO? Wij 
hebben een gaaf verrassingsuitje op de 
planning staan samen met BSO Emma. 
Daar word je eerst mooi geschminkt en 
daarna gaan we op pad. Waar naar toe? 
Dat blijft nog even geheim. Als er nog 
tijd is sluiten we de middag af met een 
gezellige film.

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Vandaag gaan we naar oud Valkeveen. 
Een heerlijke dag spelen, klimmen en in 
de achtbaan. Denk je aan gemakkelijk 
zittende kleding en schoenen?

VRIJDAG 
16 OKTOBER
We gaan vandaag koken in de keuken 
van de Emma school. Heb jij altijd al 
chef-kok willen worden dan is dit je 
kans! Op het menu staan visbroodjes en 
een heerlijke vis lunch. In de middag 
maken we een zeeroversmuts en is er 
tijd om lekker  
te spelen. En dan is de vakantie al  
weer voorbij. 

MAANDAG 

12 OKTOBER
Jippie het is vakantie! En wij gaan er 
een feest van maken deze week. Wil 
jij ook zo graag naar de kermis of het 
pretpark? Wij gaan vandaag blikgooien 
en ringgooien. Lukt het jou om de 
meeste punten te verzamelen? Voor 
wie wil staat er ook schminken op het 
programma. Verder werken we elke dag 
aan een eindvoorstelling. Wie wil jij 
spelen?

Thema: Kermis & Pretpark


