
Vakantieprogramma herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

BSO Het Mirakel, BSO de Regenboog, BSO Klinker 

 

Maandag 21 oktober 

In de ochtend gaan we mooie herfstschatkistjes versieren. In 

de middag gaan we op avontuur in de natuur en speuren we 

naar allerlei herfstspulletjes die je kan bewaren in je 

herfstschatkistje. Samen of in groepjes volgen wij de 

opdrachten van de herfstspeurtocht. 

Zorg voor regenkleding en laarzen mocht dit nodig zijn! 

Tussen de middag eten we gezonde sandwiches.  

 

Dinsdag 22 oktober 

Het is herfst en overal zie je spinnen en 

spinnenwebben. Wij gaan deze ochtend onze eigen 

griezelspinnen maken van natuurklei.  

 

 

 

 

Voor de middag staat er een uitstapje op het programma. 

Wij zeggen Strike, jullie zeggen……. Bowlen! We gaan 

pannenkoeken bakken en eten op de BSO en daarna met 

de tram naar Dok 99 in Vlaardingen. 

 

 

Woensdag 23 oktober 

We gaan lekker naar buiten met ieder een tas in zijn hand 

en verzamelen onderweg herfstspullen, zoals bladeren, 

takken, kastanjes, boomschors en nog veel meer wat je 

tegen komt. Benieuwd wat we hiermee gaan doen? In de 

middag maken wij met alle gevonden herfstspullen een 

prachtig natuurschilderij.  

Zorg voor regenkleding en laarzen mocht dit nodig zijn! 

Voor tussen de middag is de vraag: ‘Wil je het gebakken, 

geklutst of gekookt???’. Een lekker eitje voor op de 

boterham. 

 



Donderdag 24 oktober 

Trek je sportoutfit maar aan, want het wordt 

een sportieve dag. Vandaag is het sportdag 

en iedereen doet mee. We gaan o.a.; dansen, 

handballen, trefballen en parcours racen.  

 

Na al dat sporten rammelen de buiken en 

eten we een goedgevulde krachtige soep. 

In de middag maken we leuke fruitegels, die je mee mag nemen 

naar huis of natuurlijk na afloop lekker mag opeten.  

 

 

 

Vrijdag 25 oktober 

Welcome to America!! Maak in de ochtend je eigen drive inn 

bioscoop. In de middag kan je vanuit je zelfgemaakte auto 

heerlijk naar een film kijken op groot scherm. Hoe tof is 

dat?! Uiteraard met een bakje zelfgemaakte popcorn erbij. 

        

Tussen de 

middag eten we 

geheel in style 

van de dag: 

broodjes 

hotdog. 

 


