
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
Leeuwen en Tijgers wij duiken 
vandaag de keuken in want het is 
stampotdag! Wie is onze Master 
chef? We snijden groenten, er worden 
aardappels geschild en gehaktballetjes 
gebakken. Ook versieren we vandaag 
houten pollepels en vormen we een 
echt orkest met onze potten, pannen, 
lepels en deksels. 
Cheeta’s, Poema’s en Panters jullie 
gaan met de oudste kinderen naar de 
grootste skatebaan van heel Europa. 
Je mag je eigen step of je skates 
meenemen. En vergeet vooral je 
bescherming niet, anders mag je de 
baan niet op. De thuisblijvers hebben 
een te gekke griezeldag. We gaan 
onwijs enge vinger hotdogs maken met 
bloed. En voor de lunch maken we de 
beroemde Meerpaal heksensoep. Verder 
gaan we ook nog Halloween knutselen.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Leeuwen en Tijgers omdat we steeds 
dichter bij Halloween komen maken we 
er vandaag een spannende dag van. We 
maken vleermuizen die echt kunnen 
vliegen. Madam Mikmak komt langs 
met haar glazen bol en gelukskaarten. 
Onder het genot van gezonde snacks 
wordt er een spannend verhaal 
voorgelezen en dansen we later de 
griezelstopdans.
Cheeta’s, Poema’s en Panters vandaag 
gaan we Tie-Dyen. Voor de t-shirts 
zorgen wij. En die mag je mee naar huis 
nemen. In de middag kun je kiezen 
tussen twee toernooien. Het Meerpaal 
voetbal of tafeltennis toernooi. De 
winnaar krijgt een leuke prijs!

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Leeuwen en Tijgers wij gaan op 
Kabouterspeurtocht in het Spandersbos 
in Bussum. Natuurlijk zoeken we ook 
naar mooie bladeren, takjes, kastanjes 
waar we mee kunnen knutselen. Bij 
thuiskomst rusten we uit terwijl we 
naar een spannend verhaal luisteren.
Cheeta’s, Poema’s en Panters in de 
ochtend komt er iemand langs met 
reptielen. Durf jij het aan om een slang 
te aaien of om je nek te doen? Of ga je 
liever voor een vogelspin of leguaan? 
Voor de lunch maken we overheerlijke 
gezonde pizza’s met bloemkoolbodem. 
In de middag mag je een schilderij 
maken van je lievelingsreptiel. 
Misschien wel een die je in de ochtend 
hebt gezien.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Leeuwen en Tijgers op deze laatste 
vakantiedag houden we een zen-dag. 
Dus trek iets aan wat makkelijk zit.  
We steken een wierookstokje aan en 
komen tot rust tijdens herfstyoga. 
Heb je meer zin om te koken dan 
mag dat ook. Je gaat dan heerlijke 
pompoensoep maken. Met de knut-
selaars onder ons maken we mooie 
herfstlichtjes in herfstkleuren.
Cheeta’s en Poema’s en Panters we 
sluiten deze vakantieweek gezellig af. 
Door met z’n allen naar Oud Valkeveen 
te gaan. Zwieren en zwaaien en 
rondjes draaien.... Of ga je liever in de 
botsauto’s het kan allemaal! Trek maar 
lekkere makkelijke kleding aan. 

BSO 
DE MEERPAAL

MAANDAG 

12 OKTOBER
Leeuwen en Tijgers vandaag is 
het maatjes dag. Hoe goed kan jij 
samenwerken met je vriendjes en 
vriendinnetjes? Dit kun je laten 
zien tijdens de estafette en het 
katten en muizenspel. Ook gaan we 
vriendenboekjes maken. En natuurlijk 
schrijven we er dan bij elkaar iets leuks 
in. De middagsnack wordt door jullie 
samen verzonnen en gemaakt!
Cheeta’s, Poema’s en Panters deze 
eerste vakantiedag wordt een echte 
kunstdag. In de ochtend kun je kiezen 
tussen drie verschillende workshops. 
Je kunt kiezen voor kunst maken van 
zwerfvuil, of een robot maken van 
hout maar je kunt ook deelnemen 
aan workshop sushi maken. De sushi 
eten we natuurlijk lekker samen op. 
In de middag is het tijd om lekker 
sportief bezig te zijn. We gaan een 
potje slagballen op het veldje bij de 
Tweemaster. 


