
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
Een spannende dag vandaag. Jullie 
worden namelijk ergens gedropt 
en moeten door middel van vragen 
beantwoorden de weg naar de BSO 
weten terug vinden. Neem vandaag je 
eigen rugzak en een flesje water mee.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Er staat jullie een lekker ontspannen 
dag te wachten. Je mag in je onesie 
komen en we maken een heerlijke 
high tea. Met lekkere sandwiches, 
fruitspiesjes en andere gezonde 
hapjes. Tijdens de high tea gaan we in 
gesprek over interessante en actuele 
onderwerpen en doen we een quiz om 
jullie kennis te testen.

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Zijn jullie klaar om een dagje te 
survivallen? We testen op deze 
sportieve dag onze behendigheid en 
snelheid. We maken onder andere een 
pijl en boog en gaan daarmee schieten. 
En van zoveel actie krijg je honger. En 
omdat binnen koken echt niet hoort bij 
survivallen maken we onze lunch buiten 
boven een zelfgemaakt vuur. 

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Na een drukke week met leuke 
activiteiten gaan we vandaag lekker 
chillen en hebben een pyjama/onesie- 
dag. We maken onze eigen gezonde 
lunch en proberen een hele grote 
puzzel in een dag af te maken. Als 
afsluiting van deze vakantie gaan we 
zelf popcorn maken en kijken we een 
film.

BSO 
SPIEGELWEIDE

MAANDAG 

12 OKTOBER
Deze vakantie begint goed! Wij 
brengen namelijk een bezoek aan het 
belevenissenbos in Lelystad en maken 
er een spannende expeditie dag van. 
Welk team houdt het het langs vol en 
wint de meeste punten? Trek kleding 
aan die vies mag worden, stevige 
schoenen die tegen een stootje kunnen 
en neem een setje schone kleding mee. 
We zijn rond 16.30 uur weer op de 
locatie


