
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
Vandaag maken we een vogelvoer 
knutsel voor in de tuin en we maken 
ook appelmoes in een zelf versierd 
potje dat je mee naar huis mag nemen. 
Na de lunch gaan we, als het goed 
weer is, op herfstsafari in de buurt. Bij 
slecht weer blijven we binnen en dan 
maken we een herfsttekening en spelen 
we een leuk spel.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Deze dag staat in het teken van 
kabouters. In de ochtend maken we 
op de BSO een kabouterbos. Welke 
kabouter heeft de grootste puntmuts en 
wie gaat die maken? Na de lunch gaan 
we ook nog op zoek naar kabouters. 
Weet jij ze allemaal te vinden? 

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Deze dag gaan we erop uit! We 
duiken in de wereld van sprookjes 
en fantasieverhalen.  We kunnen er 
klimmen en klauteren in de speeltuin 
en we genieten van de sprookjes om 
ons heen. Trek je kleding aan die een 
beetje vies mag worden?

VRIJDAG 
 
16 OKTOBER
Deze dag blijft een verrassing. De 
Meerpaal beslist wat wij gaan doen 
vandaag. SPANNEND! 

BSO DE 
TOVERHOED

MAANDAG 

12 OKTOBER
We beginnen de vakantie met een leuk 
uitje. We gaan ravotten in speelbos 
‘t Laer. Trek maar makkelijke kleding 
aan die vies mag worden en neem een 
schoon reserve setje mee voor daarna. 
Als het weer tegen zit dan blijven we 
lekker op de BSO en gaan we hutten 
bouwen en iets lekkers koken.


