
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
Geel met vergrootglazen, doosjes en 
kaartjes gaan we buiten zoeken naar 
kriebelbeestjes. Pissebedden onder een 
steen of lieveheersbeestjes op een blad. 
Een verdwaald hommeltje of miertjes en 
als je geluk hebt misschien een prachtig 
web met een dikke spin. We maken 
tosti’s en in de middag maken we een 
natuurkijkdoos met materialen die we 
buiten hebben gevonden. Neem je een 
schoenendoos mee? 
Oranje in de ochtend gaan wij 
knutselen. Wij gaan een Sun catcher 
maken in herfstkleuren. Als lunch eten 
we een lekkere tosti. De middag staat 
in teken van oer Hollandse spelletjes 
zoals: stoelendans en spijkerpoepen.
Turquoise trek vandaag je feestkleding 
aan. We maken disco feestje. Muziek 
aan en wat lekkers erbij. Jullie kunnen 
elkaar schminken en in de theaterkamer 
kan een voorstelling gemaakt worden 
en een optreden gegeven worden. 

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Alle groepen houden een Expeditie 
Robinson dag. Als jij op een 
onbewoond eiland zou zitten, wat 
zou je dan doen? Ben jij een echte 
teamleider? Hoe overleef je? We maken 
2 teams en doen gekke smaakproefjes, 
gaan touwtrekken, bal gooien, hutten 
bouwen en balans spelletjes doen. Wint 
het Rode team of het Blauwe team?

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Geel pak de scharen, papier en de lijm 
want in de ochtend gaan we griezelige 
dingen maken voor Halloween. 
Spookjes, vleermuizen, uiltjes of 
enge spinnen. In de middag mag je 
jezelf griezelig schminken en doen we 
stoelendans. Natuurlijk gaan we ook 
nog lekker buiten rennen en spelen.
Oranje in de ochtend gaan wij met z’n 
allen buiten op zoek naar bladeren in 
verschillen kleuren. De bladeren gaan 
wij laten drogen en ’s middags maken 
we hier een gezamenlijke herfsttak van. 
Turquoise we gaan lekker creatief 
doen. We hebben verschillende 
activiteiten klaar staan voor jullie. In 
het atelier kun je iets leuks timmeren, 
of je kunt er aan de slag met schroefjes 
en schroevendraaiers om iets te 
bouwen. Of kies je voor een knutsel 
activiteit? Keuze genoeg.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Alle groepen genieten vandaag 
samen van de laatste dag van de 
herfstvakantie. We maken er een relaxte 
dag van. Spelen, knutselen, spelletjes. 
En als lunch gaan we pannenkoeken 
eten. 

BSO VILLA 
ZEEZICHT

MAANDAG 

12 OKTOBER
Geel wij trappen deze eerste 
vakantiedag af met onze traditionele 
pyamadag! Kom gezellig in je 
lievelingspyama of onesie met slofjes 
en een zaklamp. In de ochtend lezen 
we een spannend verhaal… in het 
donker! In de middag maken we 
herfstbomen van vetkrijt met ecoline 
en spelen we nog een spel buiten. 
Vergeet niet een tasje met gewone 
kleren en schoenen mee te nemen.
Oranje op deze eerste vakantiedag 
gaan we ‘s ochtends slijm maken. Voor 
de lunch maken we broodjes gezond. 
Jullie mogen de broodjes zelf beleggen 
(en opeten natuurlijk). Na de lunch 
houden we een herfstbingo. 
Turquoise als jullie en leuk spel 
hebben liggen thuis neem dat vandaag 
dan mee. We beginnen de vakantie 
met wat lekkers en we maken er een 
spelletjes dag van. Wij hebben al een 
paar favoriete spelletjes klaarliggen.


