
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
De Heli’s, Jumbo’s en de Grote Beer 
gaan vandaag aan de slag met Lego! 
Het idee is om een stad te bouwen met 
huisjes, hoge torens, speeltuinen en 
alles wat je maar kunt verzinnen. Aan 
het eind van de dag mag alles gewoon 
blijven staan. Als het mooi weer is 
maken we met zijn allen een wandeling 
om het ‘t Mouwtje. Welke bomen en 
dieren zie jij? Kruis ze aan op jouw 
speurtochtblad. Bij slecht weer doen we 
een speurtocht door ’t Mouwtje.
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
lopen naar het Brediusbos om stokken 
te zoeken waar we stokpaarden van 
kunnen knutselen. In de keuken berei-
den we een herfstige wrap met appel 
en rozijnen. Als je het leuk vindt kan je 
nog een mooie herfsttegel versieren.

WOENSDAG 

14 OKTOBER
De Heli’s en de Jumbo’s maken een 
mooie eigen gekleurde zandtekening 
(6 kinderen per keer). Verder komt 
‘Catherina knutsel’ voorlezen op het 
podium. Weet jij later nog waar het 
verhaal over ging? (10 kinderen per keer)
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
doen ‘ Ren je rot’. Ga voor de goede 
antwoorden in dit spel en win! 
Verder leer je vandaag ook hoe je een 
paddenstoel kunt naaldvilten. En je 
kunt meedoen aan het escape room 
spel en wat dacht je ervan om een 
geheim boek te maken? Veel leuks 
vandaag dus.
Buitengewoon wij gaan naar het 
vliegveld in Hilversum en krijgen daar 
een toffe rondleiding.  Zo kom jij 
erachter hoe het is om piloot te zijn.

DONDERDAG 

15 OKTOBER 
De Heli’s, Jumbo’s en de Grote Beer 
gaan in groepjes, van 4 kinderen, 
zelf gekleurde klei maken. En, je kunt 
er ook nog leuke dingen van maken. 
Zoals bijvoorbeeld een egeltje met een 
dennenappel. We gaan ook met alle 
kinderen buiten dennenappels zoeken. 
Trek je buitenkleding aan?
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
vandaag mag je een sfeervol herfst-
lichtje maken en/of schilderen op 
prachtige herfstklanken. Een lekkere 
taart bakken staat ook nog op het 
programma vandaag. Na een ronde door 
het park zal een hapje vast wel smaken.
Buitengewoon bereid je voor! We 
maken er een spannende en actieve  
dag van. We gaan heerlijk op avontuur 
in het bos, gaan hout sprokkelen en 
een kampvuur maken.

VRIJDAG 
16 OKTOBER
De Heli’s en de Jumbo’s bouwen 
weer verder aan de Legostad. Welke 
gebouwen mis jij nog of moeten nog 
af? Vandaag mag je je knuffeldier 
meenemen. We gaan met ze dansen op 
het grote plein. En bij slecht weer doen 
we dit lekker binnen.
De Starkids, Starbase en de Moonkids  
gaan wat leuks doen vandaag. Er kun- 
nen 16 kinderen mee op kompassen- 
tocht door het bos van natuurmonu-
menten. ‘ Thuis’ wordt er jagerbal 
gespeeld, een knikkerbaan gemaakt  
en worden er kaaskoekjes gebakken. 
Buitengewoon als wij zeggen ‘ 
Wingardium Leviosa’. Weet jij dan al 
wat het thema is? Juist, vandaag is 
het Harry Potter dag en veranderd 
Buitengewoon in Zweinstein.
Ken jij al goede toverspreuken en hoe 
goed ben jij eigenlijk in zwerkbal?  
Ps: dreuzels zijn ook welkom.
 

BSO 
’T MOUWTJE

MAANDAG 

12 OKTOBER
De Heli’s, Jumbo’s en de Grote Beer 
gaan mooie achtergronden schilderen 
(6 kinderen per keer) die we morgen 
kunnen gebruiken voor de Legostad die 
we gaan maken! Buiten houden we een 
dierenspeurtocht met alle kinderen. 
Kun jij alle dieren vinden?
De Starkids, Starbase en de Moonkids 
starten de week met een sportief uitje 
naar het Trimbos. De thuisblijvers 
kunnen meebakken aan een 
ontbijt-herfst-koek en er is ook een 
mogelijkheid om te gaan ‘natuurweven’. 
We sluiten de dag af met dansen op 
herfstmuziek.
Buitengewoon gaat lekker klimmen en 
klauteren in het klimbos Funforest in 
Almere. Trek je gemakkelijke kleding 
aan!

Buitengewoon
Ready set GO JACHTSEIZOEN! Ben jij 
klaar om de jacht te openen en de 
dader te pakken? We maken er een 
spannende dag van.


