
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
Spetters 1 en 2 deze hele dag staat in 
het teken van ‘de Groene spelen’. We 
hebben heel veel leuke dingen op het 
programma staan en jullie gaan elkaar 
vandaag goed leren kennen. Durf jij je 
buurman/buurvrouw te vertrouwen? Er 
zijn geen winnaars of verliezers, alleen 
een dag vol plezier.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Spetters 1 en 2 kennen jullie Muiden 
net zo goed als wij? We lopen vandaag 
een speurtocht door jullie eigen stad. 
Kun jij ontdekken waar alle foto’s 
genomen zijn? Trek maar makkelijke en 
sportieve schoenen aan. 

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Spetters 1 wij gaan de vogels 
verwennen vandaag. In de zomer is 
er heel veel eten maar in de herfst 
en winter kunnen we de vogels een 
handje helpen. Daarom maken wij een 
vogelvoerbakje. Er is ook een muzikale 
verrassing en ruimte om lekker te 
spelen.
Spetters 2 wij maken vanmorgen 
een vogelhuisje. Spetters 1 maakt 
vogelvoerbakjes en wij maken een mooi 
huisje. Wat zullen de vogels blij zijn 
met onze acties. Daarnaast hebben we 
een toffe muzikale verrassing op de 
planning staan.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Spetters 1 ben jij al met je familie 
naar het bos geweest? Er liggen 
namelijk hele mooie blaadjes, takjes en 
kastanjes in de herfst. Wij gaan alles 
wat je in het bos kan vinden vastleggen 
in een hele mooie herfsttekening. We 
spelen en relaxen vandaag ook nog 
op de BSO en dan is de vakantie weer 
voorbij. 
Spetters 2 wij krijgen groene handen. 
We maken een vrolijk herfststukje met 
van alles uit de natuur. Dit moeten we 
natuurlijk wel eerst zelf zoeken.

BSO 
DE SPETTERS 

MAANDAG 

12 OKTOBER
Spetters 1 en 2 kennen jullie de 
bosspeeltuin in Vleuten al? We gaan 
deze bosspeeltuin, op onze eerste 
vakantiedag, met zijn allen ontdekken. 


