
Jaarplanning 2020 
 
Kidslocaties                                                                              Beestenboel 
 

Datum Activiteit Locatie Ouders 

22 januari t/m 1 
februari 

Nationale voorleesdagen 
 

BSO Beestenboel  

 

    24 februari t/m 28 
februari 

Voorjaarsvakantie   
 

Groepje die de vakantie voorbereid 
Geef u kind 6 weken van te voren op, 

en draagt u er zorg voor dat ze er voor 
half 10 zijn. Dit i.v.m. de vele leuke 

uitstapjes  

Kindcentrum Blink 
Volkstuin BSO 
BSO Paletkids 

Voor 13 januari 2020 
doorgeven of u gebruik wilt 
maken van de 
voorjaarsvakantie. 

Vrijdag 20 maart Nationale pannenkoeken dag 

Met z’n alle lekker pannenkoeken 
bakken en natuurlijk opeten. Wie kan 

er zijn of haar pannenkoek mooi 
versieren, lukt het om er een figuur 

van te maken misschien?  

BSO Beestenboel  



Vrijdag 17 april Sportdag 
 

Wij organiseren vandaag een sportdag 
in de Beestenboel i.p.v. de 

koningspelen. We doen o.a. 
verschillende wedstrijdjes in het rek. 

  

27 april t/m 08 mei Meivakantie   
     

Geef u kind 6 weken van tevoren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit i.v.m. de vele leuke 
uitstapjes 

Kindcentrum Blink 
Volkstuin BSO 
BSO Paletkids 
 

18 maart doorgeven of u 
gebruikt wilt maken van de 
meivakantie 

13 mei Moederdag 
 

BSO Beestenboel 
 

 

15 juni t/m 22 juni Avondvierdaagse 
 

Wij lopen mee met Komkids u ook? 

  

Zondag 17 juni Vaderdag 
 

BSO Beestenboel 
 

 

Vrijdag 29 juni Modderdag 
 

Activiteiten waarbij kinderen vies 
mogen worden, we gaan vandaag op 
visite bij BSO de Volkstuin om daar 

verschillende activiteiten te doen met 
modder. 

BSO Beestenboel 
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20 juli t/m 28 
augustus 

Zomervakantie    
 

Dit jaar kunt u wederom op locatie het 
reisbureau terugvinden voor de 

zomervakantie. U krijgt een mail om u 
in te schrijven. 

Probeer zo vroeg mogelijk samen met 
uw kind een keuze te maken in het 

programma want vol = vol. 
 

SummerKids  

Donderdag 17 
september 

Dag van de PM’er 
 

Vandaag is de dag dat de pedagogisch 
medewerker in het zonnetje gezet mag 
worden. Er wordt vandaag iets extra’s 

gedaan op de locatie 

BSO de Beestenboel  

21 t/m 25 september Week tegen pesten 
 

Deze week besteden we wat extra 
aandacht tegen het pesten. We zullen 

hier met elkaar over praten en hier 
passende activiteiten bij doen. 

BSO Beestenboel 
 

 

2 oktober t/m 13 
oktober 

Kinderboekenweek BSO Beestenboel 
 

 

Vrijdag 4 oktober Dag van de ouderen 
 

Wij zullen deze dag wat moois maken 
voor de ouderen in de buurt, dit gaan 

we dan langs brengen. 
 
 
             

BSO Beestenboel 
 

 



 

19 oktober t/m 22 
oktober 

Herfstvakantie   
 

Geef u kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit i.v.m. de vele leuke 
uitstapjes 

Kindcentrum Blink 
Volkstuin BSO  
BSO Paletkids 
 

Voor 10 september doorgeven 
of u gebruikt wilt maken van 
de herfstvakantie 

Donderdag 29 
oktober 

Halloween  
 

Tijdens de verschillende activiteiten is 
het griezelen geblazen. Kom verkleed 
samen met je vader en moeder en we 
maken er een spookachtige avond van 

   

Advieswinkel in de passage  

Woensdag 02 
December 

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op 
bezoek om samen met alle kinderen 

van de Kidslocaties een gezellige 
middag te beleven.   

Kindcentrum Blink  



 

 
 
 
 
 
 

Donderdag 17 
december 

Kerstborrel op de Beestenboel 

 

Samen met de kinderen hapjes maken 
voor de ouders en het personeel van 
de beestenboel een gaan er met z'n 

allen een gezellige middag van maken. 

BSO Beestenboel 

 

 

         21 december t/m 
01 januari 

Kerstvakantie     
 

Geef u kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit i.v.m. de vele leuke 
uitstapjes 

 

Kindcentrum Blink 
Volkstuin BSO 
BSO Paletkids 
 

Voor 12 november doorgeven 
of u gebruikt wil maken van de 
kerstvakantie 


