
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
We komen allemaal samen bij ‘t Honk 
een houden een driekamp van diverse 
bijzondere sporten. We houden twee 
van die sporten nog even geheim maar 
één kunnen we alvast prijsgeven. En 
dat is Lacrosse. We gaan de hele dag 
bewegen dus zorg dat je sportieve 
outfit uit de kast haalt en goede 
schoenen aan trekt. 

WOENSDAG 

14 OKTOBER
Vandaag gaan we timmeren, spelen, 
hutten bouwen, knutselen, klimmen en 
klauteren in Jeugdland. We vervelen 
ons geen seconde! Zorg dat je ook 
vandaag oude kleren aan hebt. Dan kun 
je je daar helemaal uitleven. 

DONDERDAG 

15 OKTOBER
Vandaag staat er een sportdag op  
het programma. En niet zo maar één. 
We houden een slagbaltoernooi.  
En dit spel spelen we in verschillende 
varianten. Op ‘t Honk hebben we hier 
perfect de ruimte voor. Trek ook nu 
weer je sportieve outfit en goede 
schoenen aan. Om de dag goed te 
beginnen maken we lekkere smoothies 
in de ochtend. 

VRIJDAG 
16 OKTOBER
Deze vakantieweek sluiten we af met 
een potje stevig trappen over paden  
en heuvels.  
We gaan naar een mooie plek om te 
fietsen op echte mountainbikes. Trek 
je sportieve kleren en zorg voor extra 
setje schone kleren. Die heb je nodig.

SPORT BSO’S 
DE ZANDZEE, HET 
CLUBHUIS EN ‘T HONK

MAANDAG 

12 OKTOBER
We gaan op deze eerste vakantiedag 
met zijn allen het bos in. We nemen 
een bolderkar vol met spullen mee om 
hutten te bouwen. We gaan takken 
zoeken om speren en wandelstokken 
van te maken. Als er nog tijd over is 
spelen we nog een te gek bosspel. Zorg 
dat je deze dag zelf goed voorbereid 
bent. Trek oude kleding en laarzen aan 
en neem, afhankelijk van het weer, een 
regenjas mee.


