
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.

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Vandaag spelen we samen met de 
oudste kinderen van de Emma school 
Jachtseizoen. Weet je de goede plekken 
van vorige week nog of gaan jullie je 
heel ergens anders verstoppen? Zal 
iedereen gevonden worden? Samen met 
de pedagogisch medewerker gaan jullie 
uit de handen proberen te blijven van 

het andere team terwijl jullie locatie 
iedere minuut gedeeld wordt! Spannend!!

DINSDAG 29 DECEMBER
We hebben vandaag een 
winterspeurtocht in de openlucht. Wie 
o wie kan alles vinden en is een echte 
speurneus? We maken samen een lekkere 
gezonde lunch.

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Vandaag bouwen we binnen de mooiste 

hutten om in te picknicken en spelen 
we buiten op het veld allemaal 
groepsspellen; vies en lekkertje, 
fopbal, Hollandse leeuwen, trefbal 
en noem maar op. Ook maken we het 
Spiegelweide bordspel af en gaan we 
hem uitproberen.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
De laatste dag van het jaar is het feest! 
We gaan oliebollen bakken, maken 

kinderchampagne en we maken samen 
een heerlijke oudjaarsbrunch. Als 
verrassing gaan we vandaag ook iets met 
glitters en slijm doen!

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)

BSO 
SPIEGELWEIDE

WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
De vakantie is begonnen! We gaan 
vandaag een speurtocht doen. Niet 
zomaar een speurtocht. Nee een 
speeltuinen speurtocht! Met de bus 
gaan we alle speeltuintjes in de 
omgeving af. Weet jij nog een leuke 
speeltuin? Bij iedere speeltuin gaan 
we spelen en doen we een groepsspel. 
Neem warme kleding mee en kleding 
die nat mag worden voor als het zou 
gaan regenen. Want ook in de regen 

kun je ontzettend leuk buiten spelen.

DINSDAG 22 DECEMBER
Vandaag maken we een boswandeling 
en spelen we ‘Levend Stratego’ ( of 
vlagje veroveren). We picknicken in 
het bos als het weer het toelaat en 
anders maken we een lekkere lunch op 
de Spiegelweide. Denk eraan: jassen, 
laarzen en warme kleding gewenst! Ook 
met regen gaan we erop uit.

WOENSDAG 23 DECEMBER 
In de ochtend gaan we het bos in. 
We spelen verstoppertje en bouwen 

hutten. Daarna gaan we op zoek naar 
mooie stokken en andere stukken van 
de boom waar we in de middag mee 
gaan timmeren, zagen en schilderen.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Wie kent het bekende spel 
Jachtseizoen? Vandaag gaan wij met 
de hele groep Jachtseizoen spelen. 
We delen de groep op in twee teams. 
Het doel is de andere groep te vinden. 
Dit doen we niet op Spiegelweide 
maar op verschillende plekken. Iedere 
groep gaat zich samen met een van 

ons verplaatsen door Bussum, Naarden 
of de Hilversumse meent. Iedere 
minuut wordt je locatie gedeeld met 
de ‘jagers’ (de andere groep) en dan is 
het zoeken! Na de lunch draaien we de 
rollen om en mogen de kinderen die 
daarnet de jagers waren zich nu gaan 
verstoppen!

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)


