
Beste ouders er verzorgers, 

 

 

Hieronder volgt het programma voor de herfstvakantie van de BSO! 

 

Programma herfstvakantie 2022 
BSO; Dok, MaastuinKids en Willibrordus 
 

Aanmelden kan via de digitale ouderomgeving (Kidsconnect). Meld u aan voor 26 september, 

aanmelden na 26 september is niet mogelijk. 

 

Maandag 24 oktober we startte en eindigen bij Dok  

Vandaag gaan wij naar het sterrenbos we gaan daar wandelen en zoeken naar natuurlijke materialen, 

na de wandeling kunnen de kinderen gaan spelen in het sterrenbos we lopen dan terug naar DOK en 

gaan dan met de materialen die we hebben gevonden in het sterrenbos een herfstukje knutselen. 

 

 

Dinsdag 25 oktober starten we en eindigen bij Dok 

4 tot 7 jaar 

Vandaag gaan we met de kinderen tussen 4 en 7 jaar naar het museum we gaan inspiratie op doen en 

wanneer we op DOK terug zijn gaan we onze opgedane inspiratie uiten met kosteloze materialen. 

 



 
8+ 

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar ontdekken tijdens de expeditie het prachtige gebied van Nationaal 

Park Hollandse Duinen. Tijdens deze da vullende beleving gaan zij de zee en de duinen vooral zelf 

ervaren, voelen en ontdekken. Het programma* staat in het teken van ‘Overleven in de natuur’. 

Kinderen speuren bijvoorbeeld naar diersporen en leren welke planten je zou kunnen eten. Ook 

ontdekken ze hoe de duinen ons water zuiveren en bouwen ze een eigen onderdak. Heel misschien 

zien ze wel een hert of een vos! 

 

Woensdag 26 oktober starten we en eindigen bij Dok 

Vandaag gaan we spinners maken van karton en buiten spelen op het schoolplein en in de middag 

gaan we een pastasalade maken met de kinderen. 

 

 

Donderdag 27 oktober: starten we en eindigen bij Willibrords  

 Vandaag gaan de kinderen oudhollandse spelletjes spelen op de Willibrords. 

  

 

Vrijdag 28 oktober we startte en eindig bij Maastuinkids  

 Vandaag gaan we een regenboog knutselen en lekker buiten spelen in het natuurpark naast 

Maastuinkids en daarna lekker opwarmen met een pompoensoepje. 

  

  

Let op: dinsdag en donderdag staat voor de 8+ de duinen op het programma verder informatief 

volgt. Het kan zijn dat we 1 dag gaan of 2 dagen maar jullie worden op de hoogte gehouden. 

  

 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Gwenn Niesten 

 Locatiemanager kindercentrum Dok, Dokwrk, kindcentrum Willibrodus en Maastuinkids 

 


