
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
Torteltuin wij maken vanmorgen zelf 
onze lunch klaar. Dus zet je koksmuts 
maar op. Na de heerlijke lunch gaan 
we aan de slag met het maken van een 
levensboom.  
Kraaiennest we gaan vanmorgen zelf 
egeltjes maken van klei en daarna gaan 
we ze leuk versieren! Er is ook lekker 
tijd en ruimte om te spelen. 
Vogelrock het pompoenseizoen is 
aangebroken. Vandaag heb je de kans 
om een pompoen uit te hollen en er 
een spannend monster van te maken. ‘s 
Middags gaan we een filmpje kijken en 
lekker knabbelen van popcorn.
Feniks en Toekan als er al ooit 
verveeldagen waren op de BSO dan 
komt daar vandaag een einde aan want 
we gaan een anti-verveel pot maken 
(ook handig voor thuis). En neem voor 
vandaag je oude kleding mee want we 
gaan naar de hei levend Catan spelen.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Vandaag maken we met de alle 
BSO groepen een kunstwerk met 
tandenborstels. Heb jij dat wel eens 
gemaakt en hoe zou dat er uit zien? En 
heeeel misschien gaan we nog wel op 
pad met de hele BSO. 

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Torteltuin van pollepels gaan we 
monsters maken. En na de lunch gaan 
we lekker naar buiten om te spelen in 
een speeltuin! 
Kraaiennest zijn jullie klaar voor een 
leuke actieve speurtocht? Maak de 
detective in jullie maar wakker want we 
gaan echt speuren vandaag. 
Vogelrock maakt kaneelbroodjes en 
appelflappen vanmorgen. En natuurlijk 
smikkelen we alles samen op. Verder 
gaan we de buurt schoonmaken met 
grijpstokken. Het groepje kinderen wat 
het meeste afval heeft verzameld krijgt 
een prijs!
Feniks en Toekan doet een leuke 
herfstbingo. En neem vandaag oude 
kleding mee want we gaan de meest 
mooie hutten bouwen in het bosje 
naast Heidezicht.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Met alle BSO groepen houden we 
vandaag een kook- en bakdag en zijn 
we dus veel in en om de keuken te 
vinden. We gaan koken in het thema 
herfst. We maken pompoensoep en 
bakken herfstkoekjes. 

BSO 
DE KWARTEL

MAANDAG 

12 OKTOBER
Torteltuin in de ochtend verven we 
dennenappels. En na de lunch gaan we 
met de bus naar het molshopenpad. 
Trek je laarzen aan en neem 
reservekleding mee.
Kraaiennest vandaag zetten we onze 
koksmuts op en gaan we de keuken in 
om allerlei lekkere dingen te maken. 
Hebben jullie er al zin in?
Vogelrock wij gaan in het bos 
genieten van de herfst. We zoeken 
naar de mooiste herfstbladeren en de 
beste kastanjes en ‘s middags maken 
we daar een coole hanger van. Trek 
maar wandelschoenen aan en neem 
regenkleding mee.
Feniks en Toekan deze ochtend maken 
we een boom van macaroni. Je kunt 
alvast bedenken welke boom je wil 
maken. Na de lunch doen we een 
natuurspeurtocht op het plein.


